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Міська влада
на зв’язку

 ПОНАД 1 МІЛЬЙОН ДЗВІНКІВ І ПІВМІЛЬЙОНА ЗВЕРНЕНЬ НАДІЙШЛО ВІД СТОЛИЧНИХ МЕШКАНЦІВ З ПОЧАТКУ РОКУ

ДО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ МІСТА КИЄВА
У порівнянні з аналогічним періодом минулого
року, кількість звернень громадян за різними категоріями зросла на 20%. За добу до Центру надходить
близько 6 тисяч звернень, які оперативно потрапляють
до відповідних структурних підрозділів столичної

адміністрації. Найчастіше мешканці Києва звертаються з питань житлового господарства, транспорту та
соціального забезпечення.
Цілодобово за телефоном 15-51 та за допомогою
сайту оператори комунальної бюджетної установи

«Контактний центр міста Києва» приймають скарги
і пропозиції від мешканців міста. Також для ліквідації черги до операторів працює «База знань», яка у
зручній, доступній формі надає киянам відповідь на
основні питання.

МЕГАПОЛІС

«70/30»: як безкоштовно
утеплити дім

ЕНТУЗІАСТИ

Будівельні амбіції
«Бренд»
Едуарда Рудика передмістя

За три роки реалізації київська програма енергомодернізації
житла «70/30» збільшилася удесятеро – як за кількістю
проектів, так і за фінансуванням з міського бюджету. Стала
більш гнучкою і вигідною.

Такою колекцією автомобілів,
яку має 76-річний киянин Едуард
Рудик, можуть похизуватися далеко не всі найбагатші олігархи.
Адже у нього більше двадцяти
автівок, причому всі – власного
виробництва.

Київ стрімко «приростає» завдяки будівельній
активності в містах-супутниках та пристоличних
селищах і селах. Чи не найбільше проблема неврегульованості зведення житлових і соціальних
об’єктів, заторів на вузьких, не модернізованих
автодорогах дається взнаки на південно-західній
околиці столиці.
Продовження на 19-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Продовження на 5-й стор.

ПОГЛЯД

НЕБЕЗПЕКА

 У ЖОВТНІ НОРМИ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ СКОРОТЯТЬ
НА ЧВЕРТЬ

 ІНІЦІАТИВА ДЕЯКИХ НАРОДНИХ
ОБРАНЦІВ ЗДАТНА УСКЛАДНИТИ
КРИМІНОГЕННУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ

Захист людей чи
прибутковий бізнес?

Казну спустошують…
субсидії
Продовження на 6-й стор.

Продовження на 9-й стор.
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Продовження на 20-й стор.
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КУР’ЄР «ВК»

ФОТОФАКТ

ТУРБОТА
Фото КМДА

Киянам-пенсіонерам
обіцяють доплатити
Після запланованого на жовтень осучаснення пенсій
середній її розмір у Києві, за підрахунками столичного
управління Пенсійного фонду, становитиме близько трьох
тисяч гривень.
За словами заступника начальника ГУ ПФ у Києві Світлани
Глущенко, перерахунок буде здійснено автоматично, пенсіонерам
не потрібно звертатися у відділення фонду чи соцзабези.
Нині в столиці – 780 тисяч пенсіонерів, середня пенсія яких становить 2483 грн, що на шістсот гривень більше, ніж загалом по Україні
(1887 грн). Однак серед київських пенсіонерів 17 відсотків тих, хто
вийшов на заслужений відпочинок за різними привілеями, встановленими двома десятками «вузьковідомчих» законів. Їх очікуване
підвищення здебільшого не стосується. Осучаснять виплати передусім
тим, кому вони були нараховані за «простонародним» законом про
загальнообов’язкове пенсійне страхування. Таких пенсіонерів у столиці
653 тисячі, а середній розмір їх пенсії наразі – 2157 грн.
Олег ПЕТРЕНКО

Мер Києва Віталій Кличко та директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв проїхалися на мотоциклах щойно
відремонтованим Повітрофлотським проспектом і перевірили якість виконаних робіт.
– На двох колесах набагато краще відчуваєш якість дороги, як зроблено ремонт. Мотоциклісти мене зрозуміють.
Такі перевірки ми робимо час від часу з главою «Київавтодору». Бо ввечері містом проїхати можна швидше, адже не
так багато автівок, – зазначив мер. Віталій Кличко прогулявся оновленими тротуарами та на зупинці громадського
транспорту поцікавився у киян, які там перебували, чи подобається їм результат робіт на Повітрофлотському проспекті.
– Ми поспілкувалися з людьми. Відгуки позитивні. Нове освітлення, нове дорожнє покриття, нові тротуари, зупинки
громадського транспорту, пішохідна огорожа – усе це надає проспекту зовсім іншого вигляду, комфорту та безпеки, –
підкреслив Віталій Кличко.

РІШЕННЯ

КОРОТКО

Щоб пам’ятали
Для будівництва музею Майдану виділять ділянку на Алеї
Героїв Небесної Сотні. Про це заявив очільник Інституту
Національної пам’яті Володимир В’ятрович в ефірі
«5 каналу».
Він зазначив, що в країні вже багато зроблено для створення
музею на честь подій, що відбувалися на Євромайдані.
– Одне з ключових рішень, яке прийнято, – це передача земельної ділянки під побудову цього музею. І він буде знаходитися на Алеї
Героїв Небесної Сотні. Саме на цьому місці, – наголосив В’ятрович.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив,
що виступає ініціатором та першим спонсором створення Благодійного Фонду зі збору коштів для зазначеного музею. Він також пообіцяв оголосити проведення міжнародного конкурсу на найкращий
проект музею та меморіалу.

ДАТА

Фото Олексія ІВАНОВА

Ювілей
біплана
70 років тому в небо вперше піднявся біплан Ан-2.
З нагоди ювілею цього легендарного літака на аеродромі «Гостомель» відбувся видовищний парний
політ Ан-2 та його модернізованого
варіанта Ан-2-100, оснащеного
турбогвинтовим двигуном.
Під час урочистостей в.о. президента ДП «АНТОНОВ» Олександр
Кривоконь вручив членам екіпажу
командиру Сергію Тарасюку та другому пілоту Валерію Єпанчинцеву
дипломи підприємства за спробу
встановлення світових рекордів. Заявку на офіційну реєстрацію цих досягнень направлено до Міжнародної

Федерації авіаційного спорту (FAI).
Відповідальний секретар Федерації
авіаційного спорту України Василь
Руснак вручив їм дипломи за встановлення національного рекорду
на Ан-2-100 з підняття ваги 3200
кг на висоту 2000 м.
Нагадаємо, що цей екіпаж відомий також завдяки експедиції
на літаку Ан-3 в 2004-2005 роках
на Північний полюс, де льотчики
встановили прапор України.
Дмитро БЕЛЯЄВ

 У четвер, 7 вересня мер Києва Віталій Кличко візьме участь
у прес-конференції у рамках
щорічної наукової конференції
для молодих вчених Falling
Walls Lab Kyiv 2017, яку проводить Klitschko Foundation.
 Більше 20 будинків на Русанівці беруть участь у програмі
співфінансування ремонтів
«70/30». Програма передбачає
утеплення, ремонт ліфтів і
електрозабезпечення – реально працює вже другий рік
і буде працювати далі. Місто
фінансує 70% видатків.
 На сайті Київради
з’явилася петиція з вимогою
спорудити міст, який з’єднає
столичні житлові масиви
Троєщина і Оболонь в районі Кільцевої дороги (площі
Шевченка). Новий мостовий
перехід зможе стати логічним
продовженням кільцевого
руху навколо столиці.
 На засіданні постійної
комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
депутати заслухали звіт про
хід виконання бюджету міста
Києва за І півріччя 2017 року.
За перших півроку до міського
бюджету надійшло 22,7 мільярда гривень податків, зборів та
інших платежів. Це становить
102,4% до плану І півріччя.
У тому числі – до загального
фонду 20,6 мільярда (106,0% до
плану), до спеціального фонду
– 2,1 мільярда гривень (76,4%
до плану).

ПЛАНИ

На Солом’янці може з’явитися нова ДЮСШ
Постійна комісія Київради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку
погодила створення дитячоюнацької спортивної школи
«Локомотив».
Передбачається, що спортшкола буде функціонувати на
базі спортивного комплексу, що

у провулку Стадіонному, 10/2, та
на базі вечірньої загальноосвітньої
школи №3 по вул. Ушинського, 15
у Солом’янському районі міста
Києва.
– Видатки на утримання комунального позашкільного навчального закладу здійснюватимуться
за рахунок коштів, передбачених
міським бюджетом для головно-

го розпорядника Солом’янської
РДА по галузі «Фізична культура
і спорт». За попередніми розрахунками, для функціонування
спортивної школи необхідно 2,9
млн грн, – зазначив голова бюджетної комісії Київради Андрій
Странніков.
В майбутній ДЮСШ планується
відкрити 32 групи з футболу.

сказано
Петро ПАНТЕЛЕЄВ,
заступник голови КМДА:
«Керуюча компанія в кожному
районі повинна надати відповідну інформацію щодо
випадків ненадання послуг і сум, на які буде скоригована плата за послугу з утримання будинків і прибудинкових територій. Ми сьогодні фіксуємо випадки,
коли з різних причин не працюють ліфти, не здійснюється полив дворів, не працює система диспетчеризації тощо. Там, де ми зафіксували такі порушення,
підприємства мають зменшити плату за послугу».

STOP-КОРУПЦІЯ

У метрополітені знають,
як перемогти корупцію
За сприяння та підтримки
Національного агентства з
питань запобігання корупції, КП «Київський метрополітен» розробило і першим
із комунальних підприємств
запроваджує Антикорупційну програму.
– Результатом нашої співпраці
має стати підвищення прозорості
діяльності столичного метрополітену. Це не лише дозволить зекономити кошти підприємства та
моніторити їхнє використання, а й
стане поштовхом до розвитку економіки міста, оскільки позитивно
вплине на рівень конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості провідного комунального
підприємства, – переконаний член
НАЗК Олександр Скопич.
Відкритість та унеможливлення
будь-яких проявів корупції – це
ключові реформи для ефектив-

ного функціонування столиці. І
для міста важливо, що ці зміни
ініційовані стратегічним транспортним підприємством. Київ
загалом і «Київський метрополітен» зокрема, першим перейшов
на систему електронних закупівель
ProZorro і ProZorro.Sale. Також за
підтримки Європейського банку
реконструкції та розвитку разом
із міжнародною компанією «Ернст
енд Янг» проведено аналіз підприємства та розроблено програми корпоративного розвитку
за європейськими стандартами.

ІНВЕСТИЦІЇ

Замість сміттєзвалища –
гірськолижний комплекс
У Голосіївському районі на місці колишнього сміттєзвалища планують побудувати гірськолижний комплекс «Пирогово». Про це повідомили в Департаменті економіки та
інвестицій КМДА.
Розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту. Зокрема вивчається
можливість такого будівництва на колишньому полігоні твердих побутових відходів № 1.
На земельній ділянці орієнтовною площею 100 га планують облаштувати: вхідну групу з кафе, автомобільну стоянку; спортивний
центр із басейном і залами для занять спортом; технічну водойму із
облаштуванням для тренувань із вейкбордінгу тощо. Орієнтовний
об’єм інвестицій – 12,3 млн євро.
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БЛАГОУСТРІЙ

Оновлений сквер
у єгипетському стилі

Відбулась робоча нарада
щодо оновлення скверу
на вул. Січових Стрільців,16. Із пропозицією
благоустрою виступило
посольство Арабської Республіки Єгипет в Україні
у рамках проекту «Київ –
місто світу».
За попередніми планами, на
сквер чекатиме дизайнерський

благоустрій у єгипетській стилістиці, сучасне освітлення, у
тому числі сенсорне освітлення
бювета, реставрація фонтану
тощо.
Розглянуто концепцію оновлення
скверу з урахуванням усіх комунікацій, а також розташованого на території бювета. Відновлення роботи
свердловини глибиною 300 метрів
із чистою водою юрського періоду
має відбутися першочергово.

Парк «Наталка»:
реконструкція продовжується
У столиці розпочато реконструкцію другої частини парку
«Наталка» з боку Московського мосту.
Фото Павла ПАЩЕНКА

Планується упорядкувати територію на 12 гектарах площі. У парку мають
з’явитися спортивні майданчики (для волейболу, баскетболу й воркауту), бесідки,
пандуси, туалет. Також місце
відпочинку отримає велодоріжки. Нині на території
парку проводиться берегоукріплення.

Таксі
отримають
жовті номери
На таксистів очікує
серйозна реформа, яка
унеможливить роботу
без ліцензій.
Сьогодні до нелегальних
перевізників належать близько
90 відсотків власників таксомоторів. З метою впорядкування ринку цих послуг урядом
розроблено проект постанови
щодо внесення змін у деякі
документи Кабінету Міністрів.
Головна новація урядових пропозицій у тому, що всі легкові
автомобілі, що займаються
внутрішніми пасажирськими перевезеннями, повинні
будуть мати спеціальні номери
жовтого кольору. Перереєструвати транспортний засіб під
нові номери можна буде лише
за наявності відповідної ліцензії. Таким чином держава
сподівається отримати дієвий
інструмент контролю над
ринком автопослуг і забезпечити збільшення надходжень
до бюджету.

АНОНС

На Хрещатику відбудеться Свято подяки
Київська міська державна
адміністрація підтримала
ініціативу проведення Всеукраїнського свята подяки.
Свято відбудеться 17 вересня з 10.00 до 21.00 на вулиці
Хрещатик.
У зв’язку з проведенням заходу на Хрещатику буде частково
заборонено рух транспорту. Так,
із 21.00 15 вересня до 6.00 18 ве-

ресня заборонять рух усіх видів
транспортних засобів вулицею
Хрещатик (від перетину вулиць
Хрещатик і Богдана Хмельницького до перетину вулиць Хрещатик
і Михайлівської).
Окрім того, з 00.00 17 вересня
до 00.00 18 вересня обмежать рух
двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик, на
ділянці від Бессарабської площі
до вулиці Богдана Хмельницького

в напрямку руху до Європейської
площі, для зупинки транспортних
засобів з метою заїзду учасників
заходу з обмеженими фізичними
можливостями.
На час проведення культурно-просвітницького заходу буде
внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського
транспорту загального користування, які курсують зазначеними
вулицями.

ПРОЕКТИ

Реставрація будівлі
Бессарабського ринку
на контролі
Будь-які роботи з реставрації
будівлі КП «Бессарабський
ринок» жорстко обмежені. Так
прокоментував журналістам
плани влади щодо подальшої
долі ринків-комунальних підприємств перший заступник
голови КМДА Геннадій Пліс.
– Звичайно, можлива адаптація під якісь сучасні тенденції, але вони
не мають змінювати основні елементи власне будівлі ринку. Зараз ми
займаємося збором інформації з усіх джерел, щоб мати чітку картину
перед підготовкою проекту реставрації, – розповів Геннадій Пліс.
Нагадаємо, що для забезпечення безаварійної експлуатації та
ефективної роботи Володимирського та Житнього ринків їхні будівлі
реставрують та приведуть до належного санітарно-технічного стану.
– При нинішньому стані інфраструктури ми не можемо повідомити,
що плануємо вкладати десятки мільйонів міських коштів у реставрацію
однієї будівлі в центрі, стан якої, будемо відверті, принаймні зовні
виглядає досить непогано? Нас не зрозуміють із таким кроком. Проте зараз цілком можна знайти зацікавлених в оренді, в концесії або в
управлінні Бессарабським ринком. Є різні варіанти побудови взаємин
із інвестором, але у міста є дві принципові вимоги: це повинна бути
реставрація і має зберегтися призначення. Все інше обговорюється», –
заявив Геннадій Пліс.

СПОРТ

Подарунок скейтбордистам
У Києві біля станції метро «Лівобережна» облаштують
скейт-парк.
Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на сайт електронних
публічних держзакупівель Prozorro. Відповідно до тендерної документації, на установку скейт-парку, який буде розташований на
пляжі «Зона здоров’я» біля
станції метро «Лівобережна»,
виділили понад 950 тисяч гривень. Замовником капітального
ремонту зони відпочинку й
установки скейт-парку є КП
із утримання зелених насаджень Дніпровського району.
Виконавець зобов’язується обладнати скейт-майданчик до
кінця 2017 року.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Від насильства рятує «Поліна»


ЗА АГРЕСІЮ В СІМ’Ї «СВІТИТЬ» ПОДОРОЖ ЗА ҐРАТИ

Якщо хтось у вашій сім’ї погрожує
розправою чи проявляє насильство,
негайно телефонуйте за номером
«102». Столичні поліцейські нададуть допомогу у рамках пілотного
проекту «Поліна».
Сьогодні у Києві діють мобільні групи
з протидії домашньому насильству. Лише
за один місяць (від старту проекту) Нацполіція зафіксувала близько 400 випадків агресивного поводження у столичних
сім’ях. У таких випадках правоохоронці,
як правило, складають адмінпротоколи,
порушують кримінальні провадження, а в
разі необхідності направляють потерпілих
до Київського міського центру соціальнопсихологічної допомоги.
— Я вважаю, що проект «Поліна» треба
поширювати по всій території України.
Найчастіше жертвами домашнього насильства є жінки та діти. Щодо чоловіків, то їх серед потерпілих — близько 15
відсотків, — говорить директор Центру
Людмила Крупчинська. — Сьогодні ця
проблема є доволі актуальною. За статистикою, майже кожна друга сім’я потерпає
внаслідок домашнього насильства. Ми
надаємо притулок таким людям. Нині
у нашому центрі нараховується 16 осіб.
Вони можуть перебувати у нас до 90 діб.
Для них передбачено комплексний підхід:
соціально побутові умови, харчування та
психологічна допомога.

Зважаючи на такі тривожні тенденції,
у Верховній Раді ухвалили (у першому читанні) законопроекті №4952. Згідно з цим
документом, Кримінальний кодекс мають
доповнити статтею 126-1 «Домашнє насильство». До таких діянь відносять «умисне
систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо
теперішнього чи колишнього подружжя
або іншої особи, з якою винний перебуває
(перебував) у сімейних або близьких відносинах…». Покарання для винуватців
можуть бути різними: громадські роботи
(150-240 годин), арешт (до шести місяців),
обмеження волі (до п’яти років) або «подорож» за ґрати на строк до двох років.
Зазначений законопроект є логічним
продовженням Закону «Про попередження насильства в сім’ї»: він спрямований
на попередження негативних явищ ще
на початковій стадії (поки конфлікт між
сторонами не призвів до непоправних наслідків). Таким чином, на парламентському
рівні вирішили закріпити чотири види насильства: фізичне, сексуальне, психологічне
та економічне. При цьому особлива увага
приділяється дітям, які зазнали жорстокого поводження з боку батька чи матері. У
таких випадках постраждалих необхідно
направляти до установ охорони здоров’я
з метою надання необхідної медичної та
психологічної допомоги.
Як стверджують фахівці, одна з причин
загострення проблеми домашнього на-

сильства — соціально-економічна нестабільність у державі. За даними статистики,
в Україні відомо про існування близько
двох мільйонів неповних і проблемних
сімей, де немає когось з батьків, або ж
знаходяться у постійних пошуках роботи.

З них – близько 60 тисяч сімей офіційно
вважаються неблагополучними. На превеликий жаль, коли травмовані діти стають
дорослими, то говорять і діють так само,
як і їхні батьки…
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
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КОМУНІКАЦІЇ

«Київ буде містом парків і скверів,
а не містом МАФів та базарів»
У ХІХ–ХХ століттях Київ називали містом-садом. У наші дні в Києві йде
планомірний, та не завжди законний процес скорочення парків і скверів.
Проте наша столиця продовжує залишатися одним із найзеленіших міст
Європи, прекрасно влаштованим для відпочинку на природі. Сьогодні
парки і сквери Києва займають територію площею близько 450 гектарів,
зберегти й не забруднювати які – є одним із найважливіших завдань у
розвитку Києва для усіх його жителів.
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
– Ми плануємо реконструювати парк «Партизанської слави», і наступного року, в травні,
центральна територія
матиме зовсім інший вигляд. Ми хочемо, щоб
кияни тут із задоволенням відпочивали.
Київ буде містом парків і скверів, а не містом МАФів та базарів. І ми все для цього
робимо. Тут проведуть облаштування території, ландшафтні роботи, влаштують
полив зелених зон, встановлять освітлення
та підземні сміттєві баки. У парках столиці
мають бути спортивні та розважальні зони
для дітей і підлітків, зручна навігація, належна кількість вбиралень.
Олександр ХАРЧЕНКО,
заступник голови постійної комісії з
питань містобудування, архітектури
та землекористування Київради:
– Добра новина. Почався капремонт скверу
на Гагаріна, 15-а. Так,
це саме та внутрішньоквартальна територія, на
якій колись були зелені
насаджнння і дитячий
майданчик. Так, цю фактично прибудинкову зону для семи будинків, що десять
років тому вночі спаплюжили, зрізавши
дерева і демонтувавши дитмайданчик,
й викопали велетенський котлован. Так,
це той будівельний майданчик, в якому
було залито бетонну «подушку» та зварено
металевий армований каркас під 16-ти поверховий будинок... Це той майданчик, по
якому договір оренди було розірвано, та на

якому Київрада створила сквер, підтримавши мій проект рішення. Справедливість
відновлюється!
Михайло НАКОНЕЧНИЙ, генеральний
директор КО «Київзеленбуд»:
– Плаваючі клумби
останнім часом набули
нечувану популярність.
Незвичайні квітники, визнані світовим трендом
ландшафтного дизайну.
Тому даний Фестиваль у
парку «Перемога» – лише початок! Окрім
незвичайності, плаваюча клумба має ряд
переваг, вона є фільтром, який очищає водойму і не дає розростатися водоростям. Також
в цьому році ми вже висадили 8 мільйонів
квітів, і надалі продовжуємо створювати в
столиці квітучу та зелену атмосферу!
Mila YALOVAYA,
гештальт-терапевт:
– Раптом хтось ще
не був у гарному парку
«Наталка» на Оболоні...
Останні кілька років я
спостерігаю за його зразково-показовою трансформацією. Якось все тут
розумно і для людей. Купки йогів на кариматах насолоджуються у своїх асаннах на
траві серед дерев, дитячі та дорослі пікніки
з бадмінтоном і веселими песиками, футбольне міні-поле з реактивними майбутніми
Рональдо, грамотно прокладені доріжки,
лавочки, альтанки, сміттєві урни, автополив,
містки для рибалок, і приголомшливий вид
з чистим берегом на Дніпро. Багато-багато
дітей, велосипедистів, бігунів... Кожен раз, потрапляючи в парк, у мене флешбек в Європу.

Sergey KARANDIN, бізнес-тренер,
антикризовий менеджер:

– Відбулася зустріч
робочої групи з реконструкції парку «Оболонь». Були всі зацікавлені: жителі Києва, члени
робочої групи, голова
Оболонської райдержадміністрації, архітектор. Замовник реконструкції – «Зеленбуд» – не з’явився.
Послухали представників робочої групи
про виконану роботу з 17 до 29 серпня.
Вислухали всі сторони. Основні суперечки
викликали майданчик для вигулу собак
(мами проти) і розміщення кінотеатру
(мешканці прилеглих будинків).
Збирали пропозиції про виділення зон
від усіх бажаючих. Знайшли інше місце
для туалету, на перетині потоків і не в зоні
підтоплення. Прийняли рішення про виділення на території парку наступних зон:
дитячі майданчики; майданчик для вигулу
тварин; зелений коворкінг (через бурхливе
обговорення «що таке коворкінг» вирішили
його назвати «зона відпочинку з вай-фай
Інтернетом»); контейнер для кінотеатру;
багатофункціональний майданчик (лекції,
творчі зустрічі, піаніно, громадські танці
та інше).
Сергій АРТЕМЕНКО,
депутат Київради:
– Провели нараду
щодо ремонтних робіт
парків, скверів на нашому мікрорайоні. Для
нас це важлива місія! Нагадаємо перелік робіт
з благоустрою, що заплановані до кінця року: нові пандуси та
спуски до озера; встановлення двох дитячих
майданчиків біля Радунки; завершення
озеленення біля озера; ремонт новоствореного скверу впродовж будинків на вул.
Райдужна, 16-22 (відновлення пішохідних
доріжок, озеленення, встановлення декількох лавок); ремонт новоствореного скверу
впродовж будинків на вул. Вершигори, 1-3

(відновлення пішохідної зони, озеленення,
реставрація лавок, встановлення дитячого
майданчика, заміна паркану).
Олесь МАЛЯРЕВИЧ,
перший заступник голови постійної
комісії Київради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку:
– Почали капітальний ремонт паркової
частини Русанівської
набережної. Буде замінено покриття, лавки,
урни, замість великих
сміттєвих баків будуть
встановлені 6 великих підземних. Набережна буде комфортним місцем відпочинку
не лише для пішоходів, а й для ролерів та
велосипедистів. Старі плити, які ще можна
використати, буде передано до районного
управління житлового господарства та
районного «Зеленбуду». Строк проведення
робіт – 2,5 місяці.

Костянтин ЯЛОВИЙ,
депутат Київради:
– Незабаром на мешканців Нивок чекає відкриття одразу двох довгоочікуваних об’єктів:
новий майданчик для
дресирування собак
у сквері на перетині
вул. Ружинська та Тешебаєва, а також дитячий ігровий комплекс у парку «Дубки»
(«Сирецький Гай»)...
Я отримав безліч заявок від мешканців
Нивок з проханням облаштувати дитячий
майданчик у парку «Дубки» на місці старого,
який демонтували навесні. Наразі відбуваються підготовчі роботи: встановлюють
додаткові ігрові елементи, облаштовують
вхідну групу до парку, обрізають сухе гілля... При облаштуванні майданчика для
дресирування, ми врахували зауваження
від собаководів щодо зонування комплексу
окремо для крупних та маленьких собак.
Працюємо для того, щоб наш район став
кращим!»

Як до європейських парків додати
європейське мислення?

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У парку «Перемога» Дніпровського району столиці буде
встановлено цікавий арт-об’єкт: Острів Пасхи «по-київськи».
П’ятий арт-об’єкт із «7 чудес світу від комунального підприємства
з утримання зелених насаджень Дніпровського району готовий до
встановлення. У районі з’явиться свій Острів Пасхи, який відомий
моаї — кам’яними статуями зі спресованого вулканічного попелу,
в яких, за повір’ями місцевих жителів, міститься надприродна сила
предків першого короля острова Пасхи — Хоту-Матуа. Три гігантські
моаї будуть розташовані поблизу парку «Перемога» на «трикутнику».
Навколо кам’яних статуй облаштують квітник із злакових. Висота
найбільшої інсталяції сягає 3 м, найменшої – 1,7 м. Виготовлення
каркасів моаї зайняло близько місяця. Для їх наповнення використано близько 4 м³ декоративного каміння.
ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
«КОМІТЕТ МІКРОРАЙОНУ «СИРЕЦЬ-1»
Друзі, літо було для Сирецького парку справді спекотне! Особливо у плані змін та ремонтів!
ОСВІТЛЕННЯ: Перший етап цього року – освітлення парку – фактично завершено, залишилось кілька налагоджувальних моментів
і парк повноцінно буде освітлюватися. (Звичайно ж попереду ще
відновлення благоустрою після проведених робіт!). Це величезний
плюс для скверу, адже освітлення однозначно сприятиме комфорту
та безпеці у вечірній час!
РЕМОНТИ: Асфальтування доріжок (які залишилися з попереднього року) плюс додаткові лави та урни; благоустрій території
зі сторони вул. Ризька: доріжки, лави плюс урни; територія біля
пам’ятника; благоустрій території зі сторони вул. Шамрила/Ґонти
з новими доріжками, лавами, клумбами і газоном; заміна старих
констукцій на дитячому майданчику; встановлення додаткових лав
та урн; встановлення комплексу street workout тощо.

Дмитро КРЕШТОФОВ, патрульний поліції:
– «Зі святом, КПІ! Зі святом, майбутня технічна
еліта України! – звернувся до першокурсників
віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.
– Мені дуже приємно, що тут присутні молоді
люди, які за кілька років братимуть важелі економіки, науки, техніки в свої руки. І саме від вас
буде залежати майбутнє України!..» Це так було
вдень. Так починалась посвята в студенти. А вже
вночі... Кілька швидких для особливо сп’янілих,
кілька патрулів для заяв про поцуплені айфони, а
ще купа сміття, порожніх пляшок від алкоголю і
катання на вкрадених із супермаркету візках. І це
так святкували не десяток студентів... На момент
приїзду поліції таких студентів було кілька сотень... На перший погляд, то більше тисячі «майбутньої
еліти». Я це все до чого... Еліто, майбутнє починається сьогодні. І поки вам у руки не потрапили важелі
економіки, візьміть у руки себе».
Олесь СОЛОМКО:
– Я пропрацював багато років у КПІ, змінивши місце роботи в 2000-му. Але ось «такого» у той час
точно не було. Зараз, наскільки я розумію, студентів у КПІ стало значно менше, але бардаку вони залишають більше. Тобто «щось змінилося», причому не у кращий бік. І не треба мені говорити, що в
інших країнах (Німеччина, США та ін.) буває точнісінько так, або навіть гірше. Давайте брати краще! А
керівництво КПІ і місцева поліція повинні щось міняти, адже слава Богу, що не сталося нічого трагічного.
Viktor Pushkar:
– Коли я вчився в КПІ, Будинок культури використовувався за призначенням. Слухав там пару концертів, які пам’ятаю навіть за 20+ років... Там же були і самодіяльні рок-бенди, і театр, і товариство
поетів. У кожному гуртожитку або проходили дискотеки, або виступали музиканти. Щоб у студентів
з’явилась хоча б якась культура вживання алкоголю, хтось із старших має їм допомогти...
ВІД РЕДАКЦІЇ: Якщо у КПІ така традиція, чи не варто започаткувати іншу? Наприклад, усі
першим курсом – на толоку, прибирати сміття?

Підготовлено за матеріалами Інтернету
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ПОГЛЯД

«70/30»: як безкоштовно
утеплити дім
Олег ПЕТРЕНКО

За три роки реалізації
київська програма енергомодернізації житла «70/30»
збільшилася удесятеро – як
за кількістю проектів, так
і за фінансуванням з міського бюджету. Стала більш
гнучкою і вигідною.
Спершу механізм діяв тільки
для ОСББ і ЖБК – з юридичними
особами легше мати справу. Але
виникало питання справедливості:
чому з міськбюджету – скарбниці
всієї громади – кошти йдуть на
ремонти лише окремих категорій
будинків? Ситуацію виправили.
Тепер у конкурсі мають право
брати участь всі.
Кому віддати перевагу, визначає комісія з чиновників КМДА,
фахівців, депутатів Київради і
представників будинкових громад. Види робіт визначають самі
мешканці у протоколі зборів.

МОЖНА ДЕШЕВШЕ?

Можна. Торік, коли уряд запровадив програму пільгових державних кредитів на енергоощадні
заходи, які в народі назвали «теплими кредитами», Київ вирішив
зробити їх ще «теплішими» для
містян – замість людей погашати

з міського бюджету 30 відсотків
тіла кредиту. Більше того, у КМДА
дозволили киянам використовувати такі державні кредити, як
будинковий внесок у міську програму «70/30».
Виходить дуже привабливий
результат. Скажімо, будинок обрав робіт на мільйон. 700 тисяч
дає місто за програмою «70/30», а
своїх 300 тис. будинкова громада
позичає у держави в рамках «тепло-

Місто дозволило будинкам з такими ЕСКОконтрактами брати
участь у програмі «70/30»
навіть без копійки на
рахунку. Просто гроші,
вкладені енергосервісною
компанією в облаштування того ж ІТП, вважатимуться будинковим
внеском у програму.
го кредиту». З цих трьохсот місто
ще вертає майже сотню. Людям
залишається зібрати і повернути
Кабміну тільки 200 тисяч. Однак і їх
частину пізніше поверне держава,
адже, за умовами таких кредитів,
40 відсотків вартості витратних
матеріалів відшкодовує Держенергоефективності.
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Фото Павла ПАЩЕНКА

– Торік 26 ОСББ і ЖБК скористалися поєднанням цих двох програм. Дуже вигідно: за сто тисяч
гривень, вкладених будинком,
можна отримати поліпшень на
мільйон гривень, – каже начальник управління розвитку ЖКГ
міськадміністрації Віра Радченко.

А ЩЕ ДЕШЕВШЕ?

Можна й безкоштовно! Цього
року Київ вперше в Україні застосував у житловому секторі ще
й ЕСКО-контракти. Ця програма,
що фінансується урядом Німеччини, знайома багатьом з минулого
року, коли застосовувалася лише
для будинків бюджетної сфери.
З допомогою цього ресурсу Київ
провів енергоаудити 750 шкіл,
дитсадків та інших закладів. Ще
350 нежитлових приміщень – у
черзі до кінця цього року.
Відібрано і п’ять пілотних житлових будинків. «Що за механізм?
За ним будинок взагалі не вкладає
своїх коштів. З енергосервісною
компанією укладається ЕСКОконтракт, скажімо, на встановлення індивідуального теплопункту в
будинку, а розрахунок відбувається
згодом ніби в розстрочку, але не з
гаманців мешканців, а за рахунок
заощадження тепла, власне, самим
ІТП протягом певного часу, – пояснює Віра Радченко.

Місто дозволило будинкам з
такими ЕСКО-контрактами брати
участь у програмі «70/30» навіть
без копійки на рахунку. Просто
гроші, вкладені енергосервісною
компанією в облаштування того
ж ІТП, вважатимуться будинковим внеском у програму «70/30».
Адже люди однаково розплатяться
з компанією, хоч і заднім числом,
за рахунок окупності ІТП. «За таких
умов місто наступного року виділить
для будинку втричі більшу суму,
ніж витратила енергосервісна компанія», – зазначила пані Радченко.
За її словами, торік депутати
Київради дозволили зараховувати
як будинковий внесок у програму
«70/30» акти виконаних робіт ОСББ

з енергоефективних заходів за
два попередні роки. Тобто якщо
мешканці власним коштом, приміром, утеплили дах за триста
тисяч гривень, то мають право ще
на сімсот тисяч з міськбюджету на,
скажімо, заміну вікон, лампочок,
утеплення фасаду…

ДО ВІДОМА
Збір заявок на програму «70/30»
2018-го КМДА розпочне не з початку року, а у жовтні поточного.
Через великий попит у Департаменті ЖКІ не можуть спрогнозувати, яку суму пропонувати Київраді
закласти в бюджет-2018, тож
робитимуть розрахунки завчасно.

ДОВГОБУДИ

«Щербатий» засяє посмішкою
коментар

Микола ПАЦЕРА

Уже 15 років Святошинську площу
«прикрашає» великий чотирьохсекційний будинок. Але остання
із секцій досі недобудована – понад 120 сімей чекають оплаченого
житла. Місцеві називають будинок «щербатим». І ось нещодавно
«вставити зуб», тобто завершити
зведення довгобуду, взялася
державна будівельна корпорація
«Укрбуд».
Сім’я Михайла Горобея з маленькою донькою тривалий час поневірялася в гуртожитку.
Тож коли трапилася нагода збудувати власне
житло, родина на інвестиційних умовах взяла
кредит в «Укрсоцбанку» і повністю оплатила
трикімнатну квартиру, яку мала побудувати
для них компанія «Вест» на Святошинській
площі, 1, у чотирьохсекційному будинку (де
три секції уже були заселені).
– Я заплатив 280 тисяч гривень і був
упевнений, що незабаром отримаю квартиру на 100 квадратних метрів, – розповів
Михайло Михайлович «Вечірці». – Але після
зведення четвертого поверху 2003 року
будівництво несподівано припинилося.
А директора компанії Опанащука згодом
засудили за цю будівельну аферу на вісім
років. Після цього об’єкт начебто передавали іншим фірмам, але вони його так і не
добудували. За ці роки донька вже виросла,
вийшла заміж, маємо двійко онуків, але так
і мешкаємо в гуртожитку.
У подібній ситуації ще понад 120 сімей,
які довірилися забудовнику і вклали кошти
у ще не збудовану четверту секцію висотки. Обдурені «новосели» неодноразово
зверталися в різні інстанції, влаштовували
пікети, але так нічого і не добилися. Тим
часом довгобуд починав руйнуватися – ра-

зом із мріями людей на отримання нових
квартир. Хоча надію вони все ж не втрачали
і продовжували боротьбу за своє оплачене
житло, об’єднавшись у МЖК «Академмістечко», арбітражним керуючим якого став
Тарас Тарасенко. Він розказав «Вечірці»,
скільки часу, нервів довелося витратити,
щоб зрештою знайти компанію, котра візьметься добудувати житло. Домовилися
з державною будівельною корпорацією
«Укрбуд» про завершення довгобуду та
надання квартир інвесторам без жодної
доплати.
– Ми взяли на себе соціальну відповідальність і вже маємо досвід закінчення
будівництва таких об’єктів у житлових
кварталах «Лісовий», «Артеміда», «Герценпарк» та Парк-хол «Горький», – розповів
генеральний директор компанії «Укрбуд
Девелопмент» Олег Майборода. – На наше
замовлення проведена державна будівельна експертиза, яка показала, що технічна
можливість продовження робіт існує. Тож

зараз архітектори розробляють сучасні
проекти його поновлення із підземним
паркінгом та власною трансформаторною
підстанцією, а також готується вся дозвільна
документація на ведення цього будівництва
та оцінка робіт, яка становить близько 85
мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що
невдовзі розпочнемо роботу і здамо об’єкт
під заселення у грудні 2018 року.
Крім завершення цього будівництва
«Укрбуд» планує звести поряд житлові
будинки та здійснити подальший розвиток
мікрорайону «Академмістечко». Тут проведуть благоустрій навколишньої території
з облаштуванням дитячих та спортивних
майданчиків, висадять газони, зелені насадження, зокрема сквер на прилеглих
схилах. А також будуть прокладені нові комунальні мережі та інженерні комунікації,
влаштовані просторі міжбудинкові проїзди.
Облаштують і автостоянку. Тож незабаром
будинок перетвориться зі «щербатого» на
справжню окрасу житлового масиву.

Георгій ЯСИНСЬКИЙ,
депутат Київради:
– До мене як до депутата по
Святошинському округу, а також
до народного депутата Володимира Ар’єва неодноразово
зверталися обдурені інвестори
цього будинку з проханням
допомогти їм отримати оплачені квартири. Ми кілька років
пропонували різним забудовникам завершити зведення цього
об’єкта на різних умовах, але
бажаючих не було. Натомість
знаходилися охочі отримати цю
землю без зобов’язання добудови будинку… Тож ми порушували це питання на різних рівнях,
отримали підтримку депутатів,
міської влади та голови Віталія
Кличка. І нарешті виробили
умови, на яких на добудову погодився «Укрбуд». За це місто
надає забудовнику прилеглу ділянку для зведення нового житлового комплексу, що компенсує
витрати на завершення робіт.
Цей об’єкт є прикладом того, як
спільними зусиллями громади,
депутатів, міської влади можна
вирішувати гостру проблему
довгобудів, яких у столиці ще
чимало.

6

Вечірній Київ | 7 вересня 2017 року | №35 (19269)

ПРОЗА ЖИТТЯ

Казну
спустошують…
субсидії
 У ЖОВТНІ НОРМИ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ
СКОРОТЯТЬ НА ЧВЕРТЬ
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

100 мільярдів гривень — таку кругленьку суму потрібно
віднайти урядовцям, щоб погасити заборгованість перед
підприємствами – постачальниками житлово-комунальних послуг. Головна причина безгрошів’я — 8-мільйонна
«армія» субсидіантів, через яких у держбюджеті катастрофічно не вистачає коштів.

Державні видатки, призначені
для виплат субсидій, зростають із
шаленою швидкістю: у 2014 році на
такі цілі було витрачено 5,8 млрд грн,
у 2015 – 17 млрд, у 2016 – 40 млрд,
а в першому півріччі-2017 – на 24,9
млрд більше, аніж торік загалом.
– Очевидно, в уряді не очікували, що буде такий шквал звернень
для отримання субсидій, – говорить представник громадської
організації «Публічний аудит»
Тарас Галайда. – Згідно з даними
Держстату, за перші п’ять місяців
2017 року загальна сума використаних субсидій склала 64,9 млрд грн.
Із цих коштів держава змогла компенсувати лише 34,2 млрд. Тому
виник великий борг – 30,7 млрд
грн, які державі ще треба віддати
підприємствам-постачальникам
житлово-комунальних послуг.
Разом зі зростанням державних боргів спостерігається криза
неплатежів. Насамперед, з боку
безробітних та осіб передпенсійного віку, які не мають постійної
роботи. Як свідчить сумна статистика, лише торік борги населення
за комунальні послуги досягли
23,4 млрд грн, а в нинішньому
році – уже перевалили за 29 млрд.
Намагаючись поліпшити ситуацію,
урядовці запропонували виділити
на субсидії ще 14,1 млрд грн. Проте
цього замало, оскільки на друге
півріччя-2017 для субсидіантів
потрібно витратити не менше,
аніж у першому півріччі (тобто
ще 65 млрд грн). Якщо при цьому
ще врахувати згадані борги перед
комунальниками, то загальна сума
несплати «добігає» до 100 млрд грн.
Очевидно, криза у сфері ЖКГ
буде посилюватись, оскільки Кабмін змушений і надалі йти шляхом
скорочення кількості субсидіантів.

Як стало відомо нашому кореспондентові, позбавити субсидії
можуть, скажімо, через те, що
субсидіант приховував реальні
доходи або зробив покупку на 50
тисяч грн. Без державної допомоги також залишаться ті, у кого
минулорічний дохід істотно виріс.
Ще одним «сюрпризом» для
населення є підвищення тарифів.
Свідченням цьому стало нещодавнє внесення змін до двох урядових постанов: «Про встановлення
державних соціальних стандартів
у сфері житлово-комунального
обслуговування» (№409)», «Про
норми споживання природного
газу населенням у разі відсутності
газових лічильників» (№203).

Як свідчить сумна
статистика, лише
торік борги населення
за комунальні послуги
досягли 23,4 млрд грн, а
в нинішньому році – уже
перевалили за 29 млрд
Як дізналась «Вечірка», восени
«газові» норми споживання скоротяться на 25%. Так, із жовтня-2017
діятимуть нові нормативи: на газову плиту (приготування їжі) – 3,3
кубометра на одну людину (сьогодні – 4,4 кубометра); на газову
плиту (приготування їжі та підігрів
води) – 5,4 кубометра (сьогодні –
7,1 кубометра), на газову плиту
і водонагрівач – 10,5 кубометра
(сьогодні – 14 кубометра). Таким
чином, субсидії зменшать і тим,
хто має лічильники, і тим, хто
споживає газ за нормативами. Це,
у свою чергу, може призвести до
нових судових позовів.
Варто нагадати, що два роки
тому Кабмін теж скорочував норми
споживання газу до 3-х, 4,5 та 9
кубометрів (відповідно). І тоді
це рішення викликало протести
навіть із боку газопостачальних
компаній: вони заявляли, що такі
норми для них – збиткові. В ролі
арбітра виступив Вищий адміністративний суд України: він визнав
незаконною урядову постанову
№237 (про зменшення вдвічі норм
споживання газу).

ДО ТЕМИ
Як стверджують експерти, для вирішення проблем із субсидіями Верховна
Рада повинна була ще влітку внести зміни до держбюджету-2017. Проте
парламентарі так і не дослухалися до позиції прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який виступав за невідкладність ухвалення «бюджетного»
законопроекту. Як наслідок, депутатське гальмування призвело до провокування чергового сплеску неплатежів. Намагаючись скоротити кількість
субсидіантів, урядовці ввели новий мінімальний поріг заборгованості (340
грн): отже, достатньо запізнитися з оплатою хоча б однієї квитанції чи помилитися з розрахунками, і ви – вже без державної допомоги…
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ГРОМАДА І ВЛАДА

Крок до соціального партнерства

Під час першої зустрічі керівництва місцевої влади з членами
новообраної Громадської ради
заступник голови КМДА Олексій
Резніков згадав, зокрема, про
випадок протистояння двох груп
киян під стінами столичної адміністрації.
Одні, натхненні успіхом електронної
петиції щодо долі київських котів, виступали на захист цих тварин: мовляв, вони
є частиною екологічної системи міста.
Інші, під гаслом «Задовбали коти!», не
менш активно виступали проти надмірної
уваги до пухнастиків. Як перші, так і другі
були переконані у власній правоті. Як тут
дійти компромісу?
– Це лише маленький приклад… І нам
з вами треба навчитися знаходити та генерувати правильні рішення щодо безлічі
резонансних і конфліктних питань, – зазначив Олексій Резніков. – Не забуваючи,
що Київ – це територія свободи. А свобода,
як відомо, передбачає демократію. Ми зібралися, щоб познайомитись, обмінятися
думками, визначити ключові напрями
подальшої співпраці Громадської ради та
керівництва міста, профільних структурних
підрозділів КМДА.
Наприкінці червня Київський міський
голова Віталій Кличко своїм розпорядженням затвердив персональний склад
Громадської ради. До нього увійшли
п’ять нині діючих голів Громадських
рад при райдержадміністраціях – Деснянській, Дніпровській, Дарницькій,
Солом’янській та Подільській. Чимало новообраних фахівців у минулому
працювали в органах виконавчої влади, були депутатами районних рад,
активно відстоювали та продовжують

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

відстоювати життєві інтереси київської
громади.
Усі сім комітетів ради за напрямами
роботи синхронізовані із структурою та
діяльністю департаментів, функціями
заступників голови КМДА.
Це, на думку учасників зібрання, сприятиме налагодженню з Київською міською державною адміністрацією, всіма
працівниками структурних підрозділів
конструктивного діалогу на засадах соціального партнерства.
– На жаль, дуже часто влада не чує
громадськість, а громадськість не знає, чи
влада готова до співпраці, – розмірковували учасники зустрічі. – Так не повинно
бути. Мусимо запропонувати владі чіткий
механізм взаємодії. Хочеться вірити, що
сьогодні ми почали його активно напрацьовувати.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

КОМЕНТАР
Марина ХОНДА,
директор Департаменту суспільних
комунікацій:

Богдан НАЗАРЕНКО,
голова громадської ради при КМДА:

– Дуже сподіваюся, що ця перша спільна
зустріч була достатньо корисною. Ми ще не
раз будемо збиратися. Своїх колег, керівників департаментів хочу націлити на більшу
активність у сенсі суспільних комунікацій. Щоб не цуралися
співпраці з комітетами та окремими членами Громадської ради.
Вони – наші дорадники та консультанти. Всі ми зацікавлені у налагодженні по-справжньому корисної для киян, плідної роботи.
У фахових аргументах та фахових об’єктивних оцінках як своєї
поточної діяльності, так і діяльності Громадської ради. Від нашої
спільної роботи залежатиме кінцевий результат. Сподіваюсь,
жителі столиці незабаром належним чином оцінять результати
нашої співпраці.

– Наше найперше завдання – налагодження
постійного та ефективного діалогу з владою. І
громадський контроль за її діями, або ж бездіяльністю. Дуже важливо, щоб це була конкретна
повсякденна робота, а не суцільна «мітинговщина». Щоб спільно вироблялися зважені та помірковані рішення,
життєво важливі для міста і киян.
Від нинішньої зустрічі ми відчуваємо задоволення. Домовились про механізм співпраці, про підписання протоколу доручень. Він складається із шести пунктів, які визначають ключові
заходи першого етапу взаємодії Громадської ради з владою.
Це має бути конструктивний обмін думками, оформлений у
системний документ про ефективну взаємодію громадськості
з керівниками столиці.

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Петлюра і монумент
Ольга КОЛЕСНИКОВА

2019 року в Києві мають
урочисто відкрити два
нових пам’ятники. У січні – монумент Соборності
України на честь 100-річчя
проголошення Акта Злуки Української Народної
Республіки (УНР) і Західно-Української республіки
(ЗУНР). У травні – пам’ятник
голові директорії, головному отаману військ УНР
Симону Петлюрі.
Спорудження цих пам’ятників
передбачене планом заходів, який
у КМДА розробили на виконання
указу Президента від 22 січня 2016
року та відповідного розпорядження Кабінету Міністрів.
Місце, де має постати монумент
Соборності, поки що не визначене.
Що ж до пам’ятника Петлюрі, то
навколо нього переважають чутки
та розмови.
Минулого року, коли щойно
оприлюднили указ Президента
про відзначення подій Революції,
багато галасу наробила заява віцепрем’єра з гуманітарних питань
В’ячеслава Кириленка, опублікована «Дзеркалом тижня». На
його думку, скульптурна постать
голови директорії мала замінити
пам’ятник Миколі Щорсу. Деякі
столичні ЗМІ подали цю думку як

довершений факт, що викликало
дискусії і навіть незадоволення
певної частини киян.
Проте відведення місця під
будь-який пам’ятник – компетенція виключно органів місцевого
самоврядування. А за інформацією прес-служби Київради, це
питання на сесію міськради ще
не виносили.
Зведення обох пам’ятників має
потрапити до «бюджетного рядка»
лише наступного фінансового року,
а пам’ятник Петлюрі, очевидно,
ще й у рядок Держбюджету-2019.
Логічно, якщо Київрада розгляне
питання про пам’ятники на цьогорічній осінній сесії.

Місце, де має постати
монумент Соборності, поки
що не визначене. Що ж до
пам’ятника Петлюрі, то
навколо нього переважають
чутки та розмови
Нагадаємо, спробу увічнити
пам’ять Симона Петлюри у столиці
вже робили. У травні 2005 року
Президент Віктор Ющенко підписав указ «Про увічнення пам’яті
видатних діячів УНР і ЗУНР», згідно
з яким бронзовий Петлюра мав
постати «на розі Володимирської
та бульвару Шевченка» (де саме не
уточнювали, хоча назване місце

до речі
Костянтин ПОДОБЄД, начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського
інституту національної пам’яті:
– Донедавна всі події 1917-1921 років
пов’язували виключно із Жовтневою революцією, а діячі Української революції були оголошені
«буржуазними націоналістами». Наразі історична
справедливість відновлюється.
Щодо зведення в Києві монумента Соборності й
пам’ятника Симону Петлюрі ми узгоджуємо свої
дії з КМДА, оскільки встановлення пам’ятників –
це сфера компетенції виключно органів місцевої
влади. Загальна проблема – фінансування. Скажімо, в Києві за бюджетні кошти досі встановлено
лише меморіальну дошку Євгену Коновальцю
(на будинку по вулиці Січових Стрільців, 24).
Решта пам’ятних знаків, присвячених 100-річчю
Української революції 1917-1921 років, зроблено
і встановлено коштом меценатів і добровільних
пожертв киян.
здивувало, адже його давно займає
пам’ятник Михайлу Грушевському).
Зауважимо, що постать головного отамана та його роль у революційних подіях сторічної давнини
треба розглядати об’єктивно. Бо ж
у столичних книгарнях можна знайти не одну книжку, на сторінках
яких Петлюра постає таким собі
ідеалізованим героєм, лицарем
без страху й докору. Але ж існує
і «об’єктивістський» погляд на
головного отамана. Відомий, скажімо, геть критичний погляд на
нього Володимира Винниченка. Є
критичні відгуки й інших сучасни-

ків. Зокрема в «Історії української
держави XX століття» (К., 1994) І.
Нагаєвського (США) та у монографії
доктора історичних наук В. Солдатенка «Винниченко і Петлюра.
Політичні портрети революційної
доби» (К., 2007).
Усі ці думки треба врахувати.
Якщо Петлюрі суджено постати
у бронзі або граніті на одній із
вулиць чи площ Києва, то це, безперечно, має бути пам’ятник не
«іконі», а живій людині, яка мужньо несла свій хрест, але мала і
вади характеру, припустившись
помилок.
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ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

По вулиці Саратовській оно
вили бульвар. Це 2300 м до
рiжок, 3000
м газонiв, 19 лав та стiльки
ж урн для сміття. Комунальни
ки пообiцяли, що цiєï осенi на Сарато
вському бульварi з’явиться ще
й жива
огорожа.

онт
, зокрема рем
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ть активні до
У місті триваю ото – вулиця Щусєва.
ф
тротуарів. На

Закінчення реконструкції переїздів через трамвайні колії
на перетині вул. Зої Гайдай та вул. Героїв Дніпра і відновлення руху трамвайного маршруту № 16 відбудеться до
15 вересня.

укти на сількияни скуповували прод
Традиційно на вихідних ах. В Деснянському районі торгуварк
ськогосподарських ярма
ої.
єв
єта
Цв
ли на вул. М.

День знань в ліцеї-інтер
відзначили урочистою л

Біля входу до Національного палацу мистецтв «Україна» відкрили
пам’ятник композитору Миколі Мозговому, який останні п’ять років
життя очолював цей заклад. Цьогоріч народному артисту України
виповнилося б 70 років.

Біля метро «Палац сп
ор
мобутньої художниц ту» з’явилася зірка пам’яті на честь саі Марії Примаченко.
Ім
диться на Площі зір
ок, присвяченій вида енний знак знахотним українцям.

В неділю столиця приймала міжнародні змагання з велосипедного спорту «Київська сотка». Окрім шосейних та кросових
велосипедів, учасники їздили на міських, вінтажних і навіть
велосипедах «Україна».

На фестив
куштувал

л
2 і 3 вересня в Націона
а
вл
їни
тури і побуту Укра
01
а-2
«Пирогівська битв
близька 100 бійців, зокр
історичного фехтування
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Трамвайна
рапсодія
 «ВЕЧІРКА» ЗАВІТАЛА У КИЇВСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА, ЩОБ ПОКАЗАТИ ЙОГО ЖИТТЯ МІЖ
РЕЙСАМИ
Загалом депо експлуатує 8 типів трамваїв, усього є 113 вагонів
різних виробників. Проте лише половина з них експлуатується:
через реконструкцію ліній між станцією «Гната Юри» і Південною
Борщагівкою рух трамваїв обмежено. Половина вагонів —
застарілі чеські «Татри» з пробігом до двох з половиною мільйонів
кілометрів. Найновіші — 10 польських PESA, 3 львівські «Електрони» і один київський «Каштан» (зеленого кольору). Решта вагонів —
дніпровські «Татра-Юг» (синьо-білі та червоно-білі) і київські
(жовто-сині). Невдовзі кияни отримають ще 40 польських
та 7 львівських трамваїв.

рнаті № 23 «Кадетський корпус»
лінійкою та танцями з паняночками.

валі «Наливка-фест» в галереї «Лавра» відвідувачі
ли наливки від українських та зарубіжних виробників.

архітекльному музею народної
агання
аштували лицарські зм
участь
17». У поєдинках взяли
ї збірної з
рема члени національно
я.

2 вересня на мототреку в Пирогові понад тисяча
шанувальників екстремального спорту змагалися в
забігу з перешкодами «Гонка націй».

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

ЛЮДИ ТА ДОЛІ
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ЕНТУЗІАСТИ

«Я свідомо вибрала
Україну»
 СЬОГОДНІ НА ОБЛІКУ В УКРАЇНІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 1,6 МЛН ВИМУШЕНИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. У СТОЛИЦІ ТАКИХ
БЛИЗЬКО 170 ТИСЯЧ
Михайло КАМІНСЬКИЙ

«Вечірка» поспілкувалася
із вчорашньою мешканкою
окупованого Луганська,
вимушеною переселенкою,
активістом правозахисної
організації жінок-переселенок «Воля до життя» і головою ГО «Чайка» Ларисою
Заливною.
– Труднощі життя вимушених
переселенців з Донбасу, що оселилися в Києві, тісно пов’язані з
житловою проблемою, – вважає
наша співрозмовниця. – Справа в
тім, що далеко не всі із 170 тисяч
людей, які опинилися в столиці,
будуть тут проживати надалі. Адже
треба мати на руках великі гроші,
щоб придбати квартиру. Або ж їх
заробити. Що неможливо навіть
при нормальній зарплаті у 5–10
тисяч гривень на місяць. Звичайно, якщо ти достатньо молодий і
маєш змогу поїхати за кордон на
заробітки чи провернути якусь
вдалу бізнесову оборудку, ситуацію
можна змінити на краще. На жаль,
такий спосіб не всім до снаги…
На думку пані Лариси, згадана
вище проблема поступово змушуватиме гостей зі сходу від’їжджати
з Києва, розселятися в областях.
Щоб зрозуміти суть конкретних
проблем, що супроводжують цей
процес, організація «Воля до життя» у співпраці із громадською
спільнотою жінок-переселенок
«Чайка» торік реалізувала соціальний проект, підтриманий Фондом
сприяння демократії Посольства
США в Україні.
Відтепер, достеменно відомо,
де і в якому районі скільки людей
зі сходу, як вони влаштувалися і з
якими проблемами мають справу.
А така інформація дає можливість,
з одного боку, якось допомагати
людям, з іншого – прогнозувати
ситуацію на майбутнє.
– З тих 60–90 тисяч людей,
які виїдуть з Києва, близько 50
відсотків правдами-неправдами

осідатимуть у населених пунктах
неподалік столиці. Приблизно у
годинній транспортній доступності, – каже Лариса Заливна. – Інші
оселятимуться у більш віддалених
районах.

Надзвичайно люблю
Україну, нашу столицю.
Можливість спілкуватися рідною мовою тут,
у Києві, мабуть, найбільше гріла мене під час
вимушеного переселення
з окупованого Луганська.
Хоча й переживаю через
те, що в деяких високих
чиновницьких кабінетах
часто-густо зустрічаю
російську. «Понимаете, я
на ней думаю…»
А з приводу труднощів, які найбільше дошкуляють переселенцям,
не повідомлю нічого оригінального, – зітхає жінка. – Передусім ми
стикаємося з безгрошів’ям у людей.
Ми все залишили там. Переважна
більшість переселенців – люди, які
жили на зарплату. Опинившись
поза зоною бойових дій, вони не

сидять, склавши руки. Майже всі
мої знайомі працюють на аналогічних видах робіт. У Києві не працює
хіба ледачий. Чи людина, яка дуже
хвора й об’єктивно не може трудитися. За нашою інформацією,
це близько 8 відсотків вимушених
переселенців із Донбасу, які осіли
в Києві. Пенсіонери також намагаються працювати. І всі члени нашої
громадської організації також, –
каже наша співрозмовниця.
Сама вона спочатку працювала лікарем на «Швидкій». Згодом
усвідомила, що на громадській
роботі буде більш корисною, очолила Комітет соціального захисту
вимушених переселенців. З цією
організацією рахуються, поважають за наполегливість.
Етнічна росіянка по батькові та українка по матері, Лариса
бездоганно володіє українською
мовою. На наше запитання з цього
приводу відповідає:
– Надзвичайно люблю Україну,
нашу столицю. Можливість спілкуватися рідною мовою тут, у Києві,
мабуть, найбільше гріла мене під
час вимушеного переселення з
окупованого Луганська. Хоча й
переживаю через те, що в деяких
високих чиновницьких кабінетах
часто-густо зустрічаю російську.
«Понімаєтє, я на нєй думаю…», –
виправдовуються. А я постійно
спілкуюся державною, хоча дуже
часто представляюся росіянкою. Не
тому, що в мені говорять батькові
гени. Передусім, щоб деякі мої
опоненти усвідомили: не всі росіяни – дурні, не всі запеклі вороги
України й українського народу.
Що єднає вимушених переселенців, окрім напруженої праці
та взаємодопомоги? Пані Лариса
переконана: це почуття любові до
свого рідного дому, до Донбасу,
який завжди буде частиною України. Як і всі її земляки – вимушені
переселенці, сподівається, що колись вона побачить Донбас знову,
мирним і квітучим шахтарським
краєм, що примножує економічну
могутність держави. Заради такої
мети варто жити…

Реклама

«Бренд»
Едуарда Рудика
Микола ПАЦЕРА

Такою колекцією автомобілів, яку має 76-річний киянин
Едуард Рудик, можуть похизуватися далеко не всі найбагатші олігархи. Адже у нього більше двадцяти автівок,
причому всі – власного виробництва.
Ідея зайнятися виготовленням
компактних двомісних автомобілів, які б поєднували простоту
мотоцикла і комфорт легковика,
виникла у Едуарда майже спонтанно.
– У 1970-х роках у Києві на проспекті Перемоги я спостерігав за
транспортним потоком, – пригадує
конструктор. – Мимоволі помітив
тенденцію: в проїжджаючих машинах сидять здебільшого по дві
людини. Подумалося, навіщо ж
спалювати стільки пального, щоб
привести в рух такі великі машини
для перевезення всього двох пасажирів? Чи не доцільніше було б
робити економні й легкі двомісні
автівки для міста?
Упродовж трьох років розробляв
свій перший бензиновий автомобіль «Пульсар», який виготовив
практично з деталей старенького
моторолера «Тула». Після першого вдалого експерименту Рудик
буквально «загорівся» конструюванням подібних легких малолітражок, які споживають зовсім мало
пального, використовуючи двигуни
від мотоциклів. Так з’явилися на
світ «Козак», «Кріпак», «Бурсак»,
«Мамай», «Рута», «Ласка» та інші
саморобки, що спалюють менше 5
літрів бензину на 100 кілометрів, і
при цьому розвивають швидкість
понад 70 кілометрів на годину.
Наприклад, найшвидша модель
«Ласка» має вагу всього 280 кілограмів і бере 3,8 літра пального
на «сотку».
Оригінальні автомобілі Едуарда Рудика мають неординарний
попит. Якось відомий кінорежисер Федір Бондарчук побачив їх
у Інтернеті на одній із виставок
і вийшов на конструктора з проханням узяти в нього в оренду вісім
машин, які за своїм незвичним
дизайном найбільше підходили
йому для фільму. На жаль, під час
зйомок сім із них були розбиті.
Вцілів лише «Козак», виготовлений
на бензиновому двигуні з мотоцикла, який і повернули Едуарду
Григоровичу, щедро заплативши
за втрачені машини.
Ще кілька автівок закупили у
Рудика столичні станції техобслуговування, щоб приваблювати більше клієнтів їх незвичним

дизайном. Наприклад, СТО на
вулиці Народного ополчення прикрашають помаранчевий «Мамай»
та жовта «Рута».
Проте такі разові «акції» не
приносять великого доходу конструктору, тож всі свої оригінальні
винаходи-автомобілі він виготовляє практично за власні кошти,
зароблені заводом «Аріан», який
виготовляє технічні масла. Їх закуповують наші та зарубіжні підприємства, Міністерство оборони
України.

Після першого вдалого
експерименту Рудик
буквально «загорівся»
конструюванням
подібних легких
малолітражок,
які споживають зовсім
мало пального,
використовуючи двигуни
від мотоциклів
Останнім часом Едуард Рудик
захопився виготовленням двомісних електромобілів і хоче налагодити їх серійне виробництво.
Його невелика творча команда, до
якої входить конструктор, інженер
та декілька робітників, котрі безпосередньо займаються збиранням
машин у спеціальній майстерні, виготовили вже декілька екземплярів.
Один із них – «Кречет», найбільш
відповідає поставленій ентузіастом
автобудування меті – зробити недорогий міський електромобіль.
Машина має високу маневреність, займає мало місця на дорозі
та при паркуванні і при цьому
досить комфортна. Важить це
автодиво всього 350 кілограмів,
оскільки його кузов виготовлений
із склопластика. Працює машина
від шести акумуляторів – два розміщуються спереду під капотом
і чотири – ззаду. Вона розвиває
максимальну швидкість 70 кілометрів на годину, на повній зарядці
може проїхати 100 кілометрів. При
цьому вартість поїздки становитиме всього 7 гривень, а, можливо,
обійдеться і ще дешевше, оскільки
вже відкрилися й безкоштовні заправки для електромобілів.
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Зброя для армії
Президент Петро
Порошенко витрачає власні кошти на
придбання зброї, яку
передає Збройним
силам України. Про це
повідомляють ресурс
Ukrainian military
pages та народний
депутат Володимир
Ар’єв.
Так, ukrmilitary.com пише,
що з початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500
млн гривень власних коштів
на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку
спеціального призначення
Сил спеціальних операцій
(до 2016 року оперативного
командування «Південь»
Сухопутних військ).

Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети,
спорядження, форма, теплі
речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів
Z-10 (308 Winchester) та 18
гвинтівок Savage під набій
338 Lapua Magnum, оптика,
далекоміри та десятки тисяч
набоїв, – уточнює видання.
21 серпня під час візиту
президента до 3-го окремого
полку спецпризначення, що

дислокується у Кропивницькому, командир полку передав Порошенку символічний
подарунок із гільзами від
набоїв випущених із цих
гвинтівок, з прізвищами загиблих побратимів, зазначає
ресурс.
У свою чергу, Ар’єв прокоментував цю публікацію
у Facebook словами про те,
що «у 2015 році компанія
Порошенка віддала на відновлення ЗСУ 350 млн грн».

ВЛАСНА СПРАВА

Знайшли себе у мирному житті
СМАЧНА ВЕТЕРАНСЬКА ПІЦА

Микола ПАЦЕРА

Війна на Донбасі руйнує не лише будинки та долі людей, але й
уклад їх життя. Часто воїнам, які пройшли пекло АТО, доводиться починати «з чистого листа».
КАВОВИЙ АВТОМАТ
ЗАМІСТЬ БОЙОВОГО

Напевне, «наймоднішим» заняттям
колишніх учасників Антитерористичної операції стало кавоваріння. Цей
нескладний бізнес хоча й не приносить надприбутків, але простий у
«розкрутці» та швидкий в отриманні
грошей на проживання, тому й набув
поширення серед тих, хто ще недавно
тримав у руках справжній, а не кавовий автомат.
Тож наразі у Києві десятки стаціонарних та мобільних кав’ярень,
де працюють колишні АТОшники.
Найвідомішим «брендом» серед них
стали Veterano, під яким нині варять
смачні напої демобілізовані учасники
бойових дій на Донбасі. Одними з
організаторів цієї справи є Віталій
Мартиненко та Денис Горовий. Обидва пройшли пекло війни, про яке
розповідати не люблять.
Віталій служив у 93-й окремій механізованій бригаді, а пізніше – у
25-й бригаді повітряно-десантних
військ майже від початку бойових дій
на сході України до минулого року.
Його підрозділи брали участь у боях
за Донецький аеропорт, Селідове,

Українськ, Карлівку, Піски, Авдіївку
тощо. Денис воював у 90-му окремому аеромобільному батальйоні в
2014–2015 роках, який також боронив
аеропорт, Піски, Опитне, Водяне,
Очеретине.
– Починав я з кав’ярні на колесах,
оскільки не мав власного приміщення, –
розповів Віталій. – Згодом скинулися
коштами з товаришем і у грудні минулого року відкрили в орендованому
приміщенні стаціонарну кав’ярню на
вулиці Ахматової. Тут ми пригощаємо
АТОшників безкоштовно, для решти
відвідувачів запровадили помірні
ціни, а частину виручки віддаємо
волонтерам...

Ще одним популярним бізнесом серед колишніх учасників війни на Донбасі є приготування
піци. Тут пальму першості тримає Pіzza Veterano.
Піцерію заснував колишній військовий Леонід
Остальцев разом із другом Рафаїлом Агаєвим, і
готують у ній такі ж АТОшники.
До війни вони разом працювали в кількох
ресторанах, а 2014 року обидва пішли добровольцями на фронт – Леонід у 30-ту бригаду
1-го батальйону, а товариш – у Національну
гвардію. Остальцев воював у Сонцевому, на
Савур-могилі, за Міусинськ, Красну Поляну,
Піски, Дебальцеве.
– Після повернення з фронту спочатку я придумав бізнес-план піцерії, але він провалився, – каже
Леонід. – Потім пройшов курси підприємництва
через Центр зайнятості, знайомий запропонував
відкрити піцерію в «Метрограді», де мав свій
заклад харчування. Так все й почалося.

Остальцев проводить і безкоштовні майстер-класи для дітей, у тому числі й загиблих
військовослужбовців. Відвідувачі піцерії також
можуть оплатити піцу для військовиків, які перебувають на лікуванні в госпіталях або на вокзалах. Уже працює мережа піцерій, яка не лише
пригощає АТОшників, а й 10 відсотків від продажів
перераховує на допомогу дітям загиблих на війні.

М’ЯКИЙ ПУФИК
ВІД «ВІТРУ»

25-річний киянин Віталій
Мартиненко після демобілізації
кардинально змінив свій довоєнний профіль. Навчався він на
кухаря-кондитера, тож деякий час
працював кухарем, барменом. До
кінця 2014 року був волонтером,
а навесні 2015-го уклав контракт
і поїхав на шахту Бутівка – в саме
пекло, на передову. Тут він отримав позивний Вітер, оскільки був
надто швидкий.
Прослужив до вересня, перевівся в інший підрозділ, а згодом

за станом здоров’я повернувся до
цивільного життя. Тривалий час
не міг знайти справу до душі –
готувати чи розливати напої вже
не хотілося.
– Якось проходив повз меблевий магазин і побачив у вітрині

безкаркасні пуфики, – розповідає чоловік. – Одразу зрозумів,
що зможу робити такі самі, тож
вирішив спробувати. Витратив
усю зарплату – понад 7 тисяч
гривень – на тканину і пошив
перший пуф. Вийшло непогано.
Зробив ще кілька – вони розійшлися по знайомих. Згодом
найняв швачку і поставив виробництво на потік. Тепер працюю
за попереднім замовленням.
Покупців достатньо, тож планую відкрити цех із пошиття
м’яких меблів, де трудитимуться
АТОшники.
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Будівельні амбіції
передмістя
Едуард РУСЯНОВСЬКИЙ

Теремки

Вишневе

Що потрібно зробити в столиці,
щоб вона стала комфортнішою
для проживання її мешканців?
Микола ЧАБАРАЙ,
юрист:
– Я вважаю. що для того,
аби Київ став ще комфортнішим, потрібні чималі кошти,
які потрібно повернути з офшорів, незаконно накопичені
і вивезені туди олігархами, та
використати їх на розвиток столиці – як інвестиції. Для цього потрібні відповідні закони для
легалізації цих активів і політична воля керівництва держави. А використати ці гроші треба
на житлове будівництво, зокрема для пільгових
категорій, а також благоустрій парків, скверів,
прибудинкових територій. Та й самі кияни повинні
перебудовувати себе, щоб ставати справжніми
господарями своєї домівки та міста в цілому й
бережно ставитися до майна і навколишнього
середовища. Тому що ми звикли, здебільшого,
кивати на владу та комунальні служби, а самі
недопалки за собою не прибираємо навіть у тих
зонах відпочинку, які облаштовує міська влада.
А з таких дрібниць якраз і починається комфорт
усього міста.

Київ стрімко «приростає» завдяки будівельній активності в
містах-супутниках та пристоличних селищах і селах. Чи не
найбільше проблема неврегульованості зведення житлових
і соціальних об’єктів, заторів на
вузьких, не модернізованих автодорогах дається взнаки на південно-західній околиці столиці.
Забудова Теремків розпочалася ще
в 70-х роках минулого століття, коли
перспективну місцевість було обрано
для розміщеного тут і націленого в майбутнє закладу – Кібернетичного центру
Академії наук. Тоді поряд з корпусами
науково-дослідного центру почав рости
житловий масив, де переважно селилися
сім’ї науковців. Чимало їх і їхніх нащадків і нині працюють в Кіберцентрі, що
суттєво вплинуло як на розвиток, так і на
мікроклімат мікрорайонів, що швидко
розбудовуються.
Великі внутрішні двори в поєднанні
з просторими вулицями, облаштування
місць відпочинку (сквер і озеро з пляжем
неподалік іподрому, урочище Теремки)
посприяли привабленню молодих сімей.
Відкриття двох станцій метро, які зробили легкодоступними для новоселів
парки Феофанії і Голосієвого, ще більше
підвищили престиж південно-західної
околиці. До того ж тут розміщено низку об’єктів, які викликають інтерес не
лише місцевих жителів, а й столичної
спільноти. Це іподром, дельфінарій,
багатофункціональний ТРЦ «Магелан».
За масштабами зведення житла, кількістю будівельних кранів і багатоповерхівок, які зводяться не лише на нових
територіях, а й ущільнюють вже зайняті,
Теремки – серед лідерів. Але «ущільнені»
мешканці скаржаться не лише на складнощі із влаштуванням дітей в дитсадки
та школи, а й на звуження прибудинкових територій, зменшення зелених
насаджень. Виручає хіба що сусідство з
територіями, заселеними до настання
житлового буму, де збереглися затишні
куточки для відпочинку і дозвілля.
А вже згаданий будівельний бум, розпочавшись зі столиці, приблизно з 2010
року перекинувся на пристоличні населені пункти. Економічним підґрунтям для
цього процесу, вважає ріелтор Олег Білий,
стало те, що собівартість житла, зведеного
за межами столиці, на 20-30% менша, що
знижує ціну реалізації. Спритні інвестори, яким вдається розмістити новобудови
ближче до столичних кварталів, мають з
того додатковий бонус. З пристоличних
новобудов найдорожче реалізовуються

ОПИТУВАННЯ
«ВК»

Олена ШЕВЧЕНКО,
бухгалтер:

Софіївська Борщагівка

квартири, які зводяться по сусідству з
Теремками, в населених пунктах Києво-Святошинського району.

Фахівці містобудування і
екологи б’ють тривогу з
приводу того, що між Києвом і пристоличними населеними пунктами, особливо
рясно впродовж Кільцевої
дороги, хаотично розміщено
комерційні об’єкти найрізноманітнішого вигляду і
призначення
Місто-супутник Вишневе за останні
роки поставляє на ринок житла рекордну
кількість квартир. А оскільки за щільністю власної забудови цей населений
пункт вже давно перевищів всі нормативи, його забудовчий вектор спрямований у бік столиці. Нині тут діють з
півтора десятка житлових комплексів.
Не набагато відстають і сусіди – селища
Софіївська Борщагівка і Петропавлівська
Борщагівка, у яких зводять житло чимало
будівельних компаній. Набирає розмаху
житлове будівництво, спрямоване на
зближення з Києвом, і в низці інших
сіл і селищ. За даними Держуправління
статистики, 2015 року в Києво-Святошинському районі введено в експлу-

атацію 760 тисяч кв. метрів житла, а
це майже в 10 разів більше, ніж навіть
у таких пристоличних районах, як Бориспільський чи Броварський.
Тим часом південно-західна околиця
столиці розвивається. Після проведення
громадських слухань весною нинішнього
року Київрада внесла зміни до детального плану забудови (ДПЗ) території
Теремки-3, який передбачає будівництво
нового мікрорайону на площі 272 га,
зведення загальноосвітньої школи на 990
місць, початкової школи і дитячого садка,
інших соціальних об’єктів тощо. Але чи
достатньо буде цих інфраструктурних
об’єктів з урахуванням того, що зводять
багатоповерхівки і реалізують квартири
не лише столичні будівельники, а й їхні
сусіди з області?
Фахівці містобудування і екологи
б’ють тривогу з приводу того, що між
Києвом і пристоличними населеними
пунктами, особливо рясно впродовж
Кільцевої дороги, хаотично розміщено
комерційні об’єкти найрізноманітнішого
вигляду і призначення. Непривабливу
картину доповнюють непристосовані
для зрослого обсягу автотранспорту
завузькі в’їзно-виїзні дороги, де час від
часу утворюються затори.
Отже, проблема координації зусиль
столичних і обласних управлінських
структур назріває на всіх «прикордонних»
територіях, але на південно-західному
напрямку вона стає просто невідкладною.

коментар
Ігор ГАЛАЙЧУК, депутат Київради:
– На мій погляд, найгостріші проблеми у всіх районах столиці
однакові – це ЖКГ, дороги, транспортне сполучення і благоустрій.
Як депутат вважаю своїм завданням працювати із забудовниками та
інвесторами, впливати на них, добиватися, щоб вони не хитрували
і крім комерційного житла споруджували дитсадки, школи, поліклініки. Звісно, всі умови забудови прописуються у детальному плані
території (ДПТ), його розробляє Департамент містобудування та архітектури. Але дуже часто в ДПТ проникають бізнес-інтереси окремих
осіб, які суперечать волі громади. Депутати мають бути пильними
і уважними, щоб не повестися на такі оборудки і переконати колег
не робити послаблень забудовникам, які можуть завдати прикрощів
мешканцям.

– Для більш комфортного проживання я хотіла б,
щоб частіше ходив восьмий
тролейбус – від Севастопольської площі до площі Льва
Толстого. Також потрібно
нормально врегулювати
тарифи на оплату комунальних послуг. Зокрема недавно підняли вартість обслуговування
прибудинкових територій, а якість прибирання
залишилася тією ж, та й у самих будинках здебільшого брудно. Хоча це залежить також і від
мешканців, котрі звикли, щоб за ними хтось
прибирав. Тож потрібно й самим ставати більш
цивілізованими, якщо хочемо до Європи, де
міста значно чистіші.

Володимир ЛЕСЬ,
пенсіонер:
– Я півроку був за кордоном, а коли нещодавно
повернувся, то був приємно здивований тим,
як відремонтували Повітрофлотський проспект –
замінили асфальт на дорозі,
проклали тротуари. Та й багато інших транспортних артерій обновили за цей час, тож у
цьому плані Київ стає комфортнішим. Хоча до
Кельна, в якому я гостював, йому ще далеко. А
от щодо зелених зон, то у нас їх значно більше,
хоча також ще чимало парків і скверів ще не
приведені в порядок і не дуже комфортні для
відпочинку киян. Що стосується транспорту, то
в Німеччині він пунктуальніший, і значно більше
жителів їздять на велосипедах. А ще там давно
практикується роздільне збирання побутових
відходів, чого в нас фактично немає і що також
негативно впливає на комфорт столиці.

Лариса Пилипенко,
лікар:
–Комфорт міста, на мою
думку, великою мірою залежить від культури його
мешканців. А в столиці, на
превеликий жаль, вона ще
далека від європейської і
навіть азіатської. Я була в Новій Зеландії, так
там ніхто не викине папірця на вулиці, не плюне
на тротуар, люди чемні й толерантні. Скажімо,
бачила там, як у школі звичайні учні відносяться
до своїх однокласників на інвалідному візочку
та «сонячного» хлопчика-дауна. У нас же така
інклюзивна освіта тільки-но запроваджується,
а вона має стати нормою комфортного життя
таких дітей. Та й варто більше уваги приділяти
вихованню дітей у школах, щоб зменшити підліткову агресію.
Опитування провели Микола ПАЦЕРА
та Борис КОРПУСЕНКО (фото)
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20 ПРАВО І ПРАВА
НЕБЕЗПЕКА

Захист людей чи
прибутковий бізнес?
 ІНІЦІАТИВА ДЕЯКИХ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ ЗДАТНА
УСКЛАДНИТИ КРИМІНОГЕННУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Зважаючи на військові дії на
Донбасі, у профільному парламентському комітеті розглянули й
підтримали законопроект №1135.
У першій статті цього документу
введено новий термін: «вогнепальна зброя цивільного призначення». Йдеться про ручну нарізну
та гладкоствольну вогнепальну
зброю (калібром від 4,5 до 20 мм),
що використовується для спорту,
мисливства і захисту громадян.
Такі «стволи» мають видавати
власникам «збройного» свідоцтва,
за яке потрібно сплатити чималі
кошти — п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(8500 грн).
Найбільша небезпека у тому, що новий
законопроект створює умови для масового
випуску зброї: суб’єкти господарювання
зможуть отримати відповідну ліцензію,
забезпечувати облік та маркування «стволів», а в разі необхідності — здійснювати
конструкторську діяльність, пов’язану з
їхнім удосконаленням. Для придбання
«ствола» потрібно лише укласти договір
купівлі-продажу зі «збройним» магазином
(суб’єктом господарювання).
У профільному комітеті знаходиться ще
один аналогічний документ — №1135-1
«Про цивільну зброю і боєприпаси». Серед
співавторів — 31 депутат (своєрідний рекорд
у стінах ВРУ). Наразі обидва законопроекти

ПИТАННЯ РУБА
Андрій КОВАЛЕНКО

Ідея муніципальної поліції
(МП) у Києві знову актуалізувалася. Нещодавно
мер міста Віталій Кличко
наголосив на необхідності
створення такого
підрозділу, що
допомагатиме
столичній поліції у
протидії незаконному паркуванню,
порушенням у господарській діяльності й сфері
благоустрою тощо. До того
ж, під крилом КМДА вже
почало діяти громадське
формування «Муніципальна варта Києва».
Зарубіжний досвід показує, що
в низці країн Заходу муніципальна поліція ефективно доповнює
роботу національної. Водночас
підрозділи місцевої поліції є ядром
правоохоронних органів у країнах з
високим ступенем децентралізації.
Так, у Великій Британії керівництво поліцією здійснюється
місцевими виборними органами
влади. Функції тамтешніх «бобі» є
доволі широкими – це розкриття
злочинів, регулювання вуличного
руху й охорона громадської безпеки. У США поліцейські агенції
кожного штату автономні одна
від одної і від федеральних правоохоронних органів, а муніци-

отримали негативну оцінку у головному
науково-експертному управлінні Верховної
Ради. Адже законотворці хочуть віднести
до цивільної зброї навіть ту, у якої ствольні
діаметри досягають 20 мм. Таким чином, на
полицях мисливських магазинів може бути
навіть північноафриканська Truvelo SR-20:
її вважають і дрібнокаліберною гарматою,
і снайперською гвинтівкою.
Зрештою не треба бути великим юристом, щоб зрозуміти очевидне: головна
мета таких ініціатив — піклуватись не
про захист людей, а про розвиток бізнесу
в такій вельми прибутковій сфері. Чи не
призведе це до того, що одні будуть заробляти гроші, а інші — розплачуватися за
це власним життям?
Аналіз обох депутатських документів
свідчить, що поява так званої «цивільної»
зброї породжуватиме масу проблем. Адже
далеко не всі громадяни зможуть пожертву-

вати сімейним бюджетом заради придбання
дорогого «ствола».
Крім того, збройний самозахист вимагає
суворого дотримання вимог закону. Для
прикладу, у статті 36 проекту №1135-1
написано, що перед відкриттям вогню
потрібно подати словесне попередження
та/або постріл вгору (за винятком випадків, коли таке попередження неможливе).
Виходить, коли невідомі намагатимуться
увірватися до вашої квартири, то на них
спочатку треба насваритися та «бахнути»
у стелю. Інакше потім доведеться збирати
докази про «раптове виникнення небезпе-

коментар
Олександр ПАБАТ, депутат Київради:
— Необхідно відокремлювати дозвіл на зберігання зброї від дозволу на
її носіння. Я впевнений, що кількість грабежів різко впаде, якщо злочинець
відчуватиме загрозу збройної відсічі з боку тих, на кого він нападає. На мій
погляд, доволі повчальними, з точки зору грамотної регламентації володіння зброєю, були нещодавні події в американському штаті Вірджинія: майже
всі учасники вуличного протистояння були озброєні, але втримувалися від
стрілянини через усвідомлення відповідальності за такі дії. Повірте, люди,
які хотіли обзавестися «стволами», уже давно ними володіють. Про це свідчать не лише новини про побутові конфлікти серед осіб, які були напідпитку. Доволі показовим є випадок, що стався в ході інциденту під Києвом:
один відомий нардеп пригрозив іменним пістолетом, а потім прострелив
ногу жителю Васильківського району.

ки». А якщо при цьому ще врахувати час
на відкриття металевого сейфу (в якому
потрібно зберігати зброю), то шансів на
своєчасний опір залишається занадто мало.
Де гарантія, що легалізація «збройного» бізнесу не призведе до нових сплесків
бандитизму та різкого погіршення криміногенної ситуації? Лише в цьому році було
зафіксовано 3200 фактів затримання людей
зі зброєю. Про це повідомив глава Національної поліції генерал Сергій Князєв. За
його словами, доволі часто «фронтовики»
повертаються із зони АТО не з порожніми
руками.
На превеликий жаль, автори названих
законів у Верховній Раді цього не розуміють (або не хочуть розуміти). Захопившись
лобіюванням інтересів збройового бізнесу,
народні обранці повинні задуматися над
подальшим розвитком подій: зростання
кількості вогнепальної зброї у населення
неминуче призведе до збільшення насильницьких злочинів, скоєних з її застосуванням. Як стверджують експерти, під час
нападу з пістолетом ймовірність убивства
у декілька разів вища, аніж із холодною
зброєю.
Отже, висновок напрошується досить
сумний: неможливість законно захищатися
для одних і безконтрольне озброєння для інших— сумна реальність нашого сьогодення.

Якою має бути
муніципальна поліція
пальні
полісмени
становлять
80% персоналу поліції
всієї країни.
У державах континентальної
Європи права
місцевої поліції більш
звужені в
порівнянні з
національною. Хоча
у «централізованій»
Франції існує розгалужена система
МП, до якої входять підрозділи
руху, видовищ, споруд і попередження пожеж. А в сусідній
Польщі, наприклад, муніципальна поліція, окрім підтримання
громадської безпеки, ретельно
стежить за чистотою навколиш-

нього середовища та правильним
сортуванням сміття.
В Україні аналоги муніципальної поліції у формі комунальних
підприємств чи громадських організацій діють у деяких обласних
центрах ще з 2008 року. Луцьк,
Вінниця, Житомир, Тернопіль,
Дніпро – це неповний перелік міст,
де з більшим чи меншим успіхом
впроваджують правоохоронні «експерименти».
Працюють ці структури здебільшого у сферах благоустрою,
попередження стихійної торгівлі,
паркування транспортних засобів,
охорони комунальних об’єктів
тощо – залежно від специфічно-місцевих потреб. Об’єднує ж їх
те, що жодне з цих формувань не
має ані статусу, ані повноважень
повноцінного правоохоронного
органу, оскільки профільний закон
досі не прийнятий Верховною
Радою. Попри те, що створення
муніципальної поліції стало 2014
року одним із пунктів у коаліційній
угоді парламентської більшості.
– Муніципальні правоохоронні
органи повинні мати такі самі
права й повноваження, що є у Національної поліції, – ділиться з «Вечіркою» директор ГО «Публічний

аудит» Максим Гольдарб.
– Інакше створювати нову
структуру немає жодного
сенсу, бо та нагадуватиме
ДНД радянських часів –
без зброї, спеціального
імунітету, без права на
законне застосування
примусу й сили.
На його думку, муніципальна поліція
потрібна не лише для
патрулювання вулиць і
вилову хуліганів. Їй також
слід передати функцію
розслідування дрібних і
середніх злочинів. Особливо тяжкими злочинами має
займатися Державне бюро
розслідувань.
– До того ж, якщо
проводити справжню, а
не декларативну децентралізацію,
то керівника столичної (себто
муніципальної) поліції повинен
призначати мер або міськрада,
а не міністр внутрішніх справ, –
вважає пан Гольдарб. (Додамо, що
екс-нардеп Микола Катеринчук
запропонував у своєму законопроекті 2014 року обрання шефа
муніципальної поліції членами
територіальної громади).

Натомість речник ГФ
«Муніципальна варта Києва» Антон Колумбет у бесіді
з «Вечіркою» стверджує,
що структура діє
винятково в межах
правового поля та
в тісній взаємодії
з київською поліцією: «Ми не є
правоохоронним
органом. Діємо ж
на підставі Закону України «Про
участь громадян
в охороні громадського порядку і
державного кордону».
Як відомо, минулого місяця мер
Києва Віталій Кличко видав перші 36
посвідчень членам
«Варти». Організація допомагатиме
поліції в охороні
громадського
порядку під час
масових заходів, у
місцях підвищеної небезпеки для
громадян – у паркових і лісових
зонах та патрулюванні вулиць.
– Нашу діяльність можна назвати пілотним проектом, ініціативою
«знизу», що в перспективі ймовірно
підштовхне законодавця до прийняття відповідного правового
поля і створення власне вже муніципальної поліції, – підсумовує
пан Колумбет.
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ПОЇХАЛИ!

Колесо замість
автівки
 ЧИ СПРИЧИНИТЬ РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ТРАНСПОРТНУ РЕВОЛЮЦІЮ?
Петро ЗУБЕНКО

Краще погано їхати, ніж
добре йти. Із цією істиною
важко сперечатися. Експерти кажуть, що кожен п’ятий
киянин має власну автівку.
А хотіли б мати принаймні
удвічі більше. Ті, хто поки
що не може дозволити собі
чотири колеса, обирає два.
Або навіть… одне.
Коли років зо два тому на вулицях столиці почали масово
з’являтися чудернацькі засоби
пересування, здивуванню киян,
особливо старшого покоління, не
було меж. З плином часу ажіотаж
стих. І нині вже й самі назви не
так ріжуть слух: сегвей, гіроскутер,
ховерборд, смартвей… А освоювати новинки – чи то іграшки, чи
транспортні засоби, чи спортивні
знаряддя активно взялися не тільки
тінейджери, а й солідні дядечка, –
переважно ті, кого часто називають
менеджерами середньої ланки.
Соціальні мережі просто рясніють
подібними зізнаннями.
«Перейшов на персональний
електротранспорт, хоча раніше
їздив на автомобілі, – інформує
інтернет-спільноту системний
адміністратор Вадим. – Вуличні
затори доконали. В моєму «гаражі»
є і моноколесо, і гіроборд. Їжджу
ними на роботу, на ділові зустрічі,
до друзів, у супермаркет, хоча
охоронці зазвичай не пускають
всередину…».
«Купила гіроборд доньці-старшокласниці, – зізнається економіст
Ксенія, – так вона мене умовила самій спробувати. Тепер так
«підсіла» на колеса, що, відчуваю,
доведеться купувати ще один».
«Працюю кур’єром, – пише Борис, – тож мені сам Бог звелів бути
мобільним. Проїжджаю за день
на своєму моноколесі від 10 до 30
кілометрів. Інколи виїжджаю і на
проїжджу частину – так швидше
і зручніше. Одного разу ледь не
потрапив під колеса автомобі-

ля – відбувся легким переляком,
кількома синцями і «компліментами» водія».
Пригадуєте, як нелегко було коту
Леопольду з відомого мультика
весь день крутити педалі велосипеда? Навіщо ж так складно –
здивувалися сучасні «кулібіни».
Велосипед заново винаходити не
стали, як повчає відома народна
мудрість, а лише оснастили його
невеликим електродвигуном. І
вийшов електровелосипед! Додали
електропривід у самокат – вийшов електросамокат! Замінили
карбюраторний двигун на електричний у мотоциклі – отримали
електромотоцикл! Та мало ще до
чого можна «приробити» електродвигун – до скейта, роликових
ковзанів. Зовні ніби нічого не змінилося, але сутність інша!
Перевага такої техніки перед
звичайною очевидна – їдь, насолоджуйся довкіллям (скажімо,
експерти вважають, що «електровелик» сміливо може розганятися до
60 км/год, ще й додати, а власнику
електромотоцикла не доведеться
вдихати «аромати» вихлопних газів
і лякати оточуючих неймовірним
гуркотом). Хочеш підзарядити
двигун на велосипеді – дай йому
трохи відпочити, а сам сядь, покрути педалі. Оце й весь секрет!
Цікаво, що перші сегвеї коштували як невеликий автомобіль. Та й
сьогодні нова техніка багатьом не

по кишені. В залежності від виду та
моделі, ціна на неї у вітчизняних
торговельних мережах стартує
від 5–6 тисяч до 300–400 тисяч
гривень. Продають її зазвичай у
тих самих магазинах, що й інші
гаджети: смартфони, планшети
та комп’ютери.
Гіроборди, на відміну від сегвеїв
та гіроскутерів, не мають керма.
Зате і швидкість у них дещо менша –
«лише» 10-16 км/год у залежності
від потужності електродвигунів,
розміру коліс тощо. Гіроборди
складаються з двох частин – кожна
має колесо і платформу для ноги,
причому обидві частини нахиляються незалежно одна від одної.
Для кожного колеса передбачений
власний електромотор, акумулятор, гіросенсор і акселерометр, а
кермувати транспортним засобом
можна рухом стопи…
Щоправда, є кілька запитань,
на які так і не знайшли відповіді
законодавці у багатьох країнах
(Україна – не виняток). Наприклад, з якого віку можна ставати
на гіроборд чи моноколесо? Чи
потрібно реєструвати такі транспортні засоби? Де на них можна
їздити – на тротуарі, на проїжджій
частині чи взагалі на спеціальних
майданчиках? США, Великобританія та деякі інші країни Європи,
наприклад, заборонили використання новинок у публічних місцях
насамперед з міркувань безпеки.

Триколісні велосипеди
відкривають… світ
 ЯК БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ БЛИЗЬКІЙ ЛЮДИНІ МОЖЕ
ПЕРЕРОСТИ В СІМЕЙНИЙ СТАРТАП, ДОБРЕ ЗНАЄ КИЯНИН
ВІТАЛІЙ БІЛОСВІТ

Загалом так і сталося. Лише
за чотири роки маленькому виробництву вдалося ощасливити
Свій перший триколісний
понад 600 клієнтів. Переважно це
велосипед чоловік змайлітні люди, але є й випадки, коли
стрував для своєї бабусі. З
такий велосипед давав надію на
роками жінці стало трохи
одужання важкохворим юнакам.
важко триматися у сідлі
– Ми брали участь в одній ведвоколісного, тому молодик лосипедній виставці, і до нас півирішив придбати трайк
дійшла сім’я, у якої син мав врод(триколісний велосипед).
жену хворобу. Він з дитинства
ледве ходив, але завжди мріяв
Як виявилося, це завдання
було не з легких. В Україні
кататися на велосипеді, – згадує
таке диво техніки не виробВіталій. – Мама просто попросила
лялося, а завезені з інших
спробувати, а хлопець сів і відразу
країн коштували просто
поїхав! Вони, не вагаючись, призахмарні гроші. Не більше
дбали наш виріб. А через рік я був
не менше, а 700 євро.
ще більше шокований. На тій самій
виставці до нас знову підійшла та
– Мій батько сказав, що купу- сім’я. Хлопець сидів на велосипеді,
вати не збирається, але він просто а потім встав і пішов, наче в нього
хоче подивитися, за що просять зовсім не було хвороби. Жінка
такі шалені гроші. Ми поїхали, розповіла, що за рік син не їздив
придивились і вирішили, що в на велосипеді лише два тижні,
цьому немає нічого
коли взимку були
складного і подібсильні снігопади.
Лише за чотири роки
ний
транспорт
ми
До слова,
Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ, перший заступник начальмаленькому виробни- т о й в и п а д о к
можемо відтворити
ника Департаменту патрульної поліції України:
і вдома, до того ж цтву вдалося ощасливи- п і д ш т о в х –Відповідно до Правил дорожнього руху, – зауважив він, – втричі дешевше за ти понад 600 клієнтів. нув пана Білосвіта
Переважно це літні
гіроборд підпадає під поняття мопед – це двоколісний тран- закордонний аналог.
звернути увагу на
спортний засіб, який має двигун з робочим об’ємом до 50
Власне, все так і по- люди, але є й випадки, проблеми людей
чалося, – розповідає коли такий велосипед з обмеженими
куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт.
Віталій Білосвіт.
давав надію на одужання можливостями.
Тобто, законодавством чітко не врегульовано порядок
У чоловіків була важкохворим юнакам. Цього року їм
використання гіробордів, скутерів та моноколіс, а також
своя СТО і з технівдалося укласти
не визначено, на яких дорогах можуть пересуватися такі
кою вони були «на
договір з Міністранспортні засоби. Проте особа, що здійснює рух на згати», то ж відразу взялися до ро- терством соціальної політики, і
даних засобах пересування, є учасником дорожнього руху
боти. Запросили на допомогу ще тепер українці з особливими поі тому має дотримуватися відповідних правил.
трьох майстрів, і через кілька требами можуть отримати такий
тижнів експериментів бабуся транспорт абсолютно безкоштовно
вже їздила на триколісному
триколі
ве- через органи соцзахисту за дерлосипеді
сімейного
виробництва.
вир
жавною програмою.
АНОНС
Невдовзі слава про д
дивотрайк
Однак найбільше чоловіка розНа День фізкультури
розлетілася й п
по сусідніх чулив лист з вдячністю від найстарселах і телефон
телеф Віталія шого з клієнтів (82 роки). Спочатку
киянам пропонують активні вихідні
почав працювати
пра
у дідусь на кількох сторінках виклав
9 вересня у День фізичної культури і спорту в Києві
цілодобовому ре- поради щодо вдосконалення велоцілодобо
стартує Всеукраїнський олімпійський урок. Відчути себе не лише
жимі.
сипеда, а потім у постскриптумі
глядачем спортивного дійства, а й повноправним активним його
– М а б у т ь , написав, що вперше за два роки
учасником і справжнім олімпійцем зможе кожний бажаючий, завітавши
л ю д и п о б а - зміг відвідати ліс, пляж та поштоцього дня на Оболонську набережну столиці, яка на декілька годин перетвочили, з якою ве відділення, і що «триколісний
чил
риться на один великий спортивний майданчик.
л е г к і с т ю кінь» відкрив йому нові горизонти
Майстер-класи з 30 видів спорту, що проходитимуть не лише на суші, а й на
наша бабуся подорожей.
на
воді, цікаві конкурси й вікторини, спілкування з олімпійськими чемпіонами та
долає кільдо
А ще триколісний велосипед
медалістами світових і європейських першостей, а також можливість отримати
каметрові зміг подолати майже всю країну
безліч олімпійських подарунків – усе це пропонує вам велике спортивне свято. Се- ка
дистанції, а без жодної поламки. Колишній
ди
ред видів спорту на святкуванні будуть представлені не лише «традиційні» футбол,
прироблена учасник АТО Костянтин Самчук
пр
баскетбол, волейбол, а й настільний хокей, гольф, аквабайк, кануполо.
згодом кор- настільки довірився цьому транзго
А ось 10 вересня любителі бігу зможуть продовжити святкування на Хрезинка, в якій спорту, що зважився проїхати позин
щатику. Тут пройде легкоатлетичний забіг Intersport Run UA-2017. Цього дня
вона перево- над 2000 кілометрів від заходу до
вон
близько 10 тисяч бігунів змагатимуться на дистанціях 10, 5 та 2 км.
зила городи- сходу України.
Організатори також пропонують учасникам зібрати команди і зареєструватину, викликала
ви
– Мені хотілося показати літся на забіг 4х5 км. Уперше в рамках програми Intersport Run UA нинішнього
справжній фурор нім людям, пораненим бійцям,
справж
року пройде сімейний забіг на 2 км, за участь у якому всі члени сімейної
серед стар
стареньких. До щоб вони не падали духом, а шукоманди отримають іменні футболки. Крім того, відбудуться дитячі забіги на 1000 і 500 м. Кожен фінішуючий головної дистаннас почали н
надходити кали можливості для подорожей.
ції (10 км) отримає пам’ятну медаль, а абсолютний
замовлення, і м
ми зрозумі- Це запросто можна зробити на
переможець – сертифікат на
ли, що одним велосипедом
вел
велосипеді, навіть на такому
10 тисяч гривень.
ми навряд чи обмежимося»,
обмеж
– нестандартному, – коментує
додає наш співрозмовн
співрозмовник.
Костянтин.

до теми
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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Музей на Поштовій площі:
всі «за», але...
 ЗАБУДОВНИКИ ЗДАТНІ «ПОХОВАТИ» БЕЗЦІННІ
АРТЕФАКТИ ПІД ПЛИТОЮ-«ОБИЧАЙКОЮ»
Микола ПАЦЕРА

Ці унікальні раритети потребують
ретельного вивчення і надійного
збереження для нащадків. Тож
археологи та небайдужі громадяни
пропонують зробити тут підземний
музей.
Усе почалося з того, що під час будівництва чергового підземного торговельно-розважального центру на Поштовій площі,
як і належить, проводилися археологічні
розкопки. Вченим вдалося буквально вихопити з-під ковша екскаватора кілька
стародавніх дубових колод, які могли бути
частиною міських споруд ХІІ століття, та
ще деякі старовинні артефакти.
Унікальними знахідками зацікавився
мер столиці Віталій Кличко. Побувавши на
місці розкопок, він призупинив будівельні
роботи зі зведення торговельного центру,
давши можливість археологам виконати
більш масштабні дослідження.
Під час цих робіт на площі 5000 квадратних метрів знайшли комплекс споруд
прибережного міського кварталу ХІ–ХVІІ
століть, до якого входять вулиця з провулками, окремі садиби, у одній із яких
був погріб із добре збереженою бочкою.
Виявили могильники, дренажні та припортові споруди в гирлі річки Почайна, а також
стародавній узвіз, напрям якого вказує, що
в ті часи існувало пряме сполучення між
Михайлівською горою Верхнього міста і
прибережною частиною Подолу.

Але забудовникам із ТОВ «ХенсфордУкраїна», які за вітчизняним законодавством мають фінансувати археологічні
розкопки в історичних місцях, напевно,
не дуже сподобалася масштабна робота
науковців, яка заважала їм «розвернутися».
Тож вони шукали різних приводів, аби
дослідження призупинилися і археологи
не претендували на велику територію для
музеєфікації стародавнього міста. Спочатку
вимагали від вчених різноманітні акти
виконаних робіт та концепцію музею, а
наприкінці минулого року взагалі заборонили проводити розкопки нижче рівня, на
якому знаходяться артефакти ХІІ століття.
Мотивували заборону тим, що це начебто
загрожуватиме зсувами ґрунту, яких не
витримають бетонні конструкції ТРЦ.
– Якщо продовжити ці розкопки, то тут
можна було б зробити, зокрема, автентичну
реконструкцію цілого кварталу XII століття, а
також музеєфікувати багато інших стародавніх споруд і речей, – розповів директор Центру археології Києва Інституту археології

НАН України Михайло
Сагайдак. – Планувалося,
що разом із новозбудованим
торговельним центром буде
відкрито й підземний музей
древнього Києва. Подібний є, наприклад, у Кракові та інших містах Європи.
Але забудовники змусили нас припинити
роботи, і тепер навіть уже розкопані речі
опинилися під загрозою знищення. Більше
того, будівельники планують покласти на
місці розкопок бетонну плиту-«обичайку»
для укріплення своїх конструкцій на рівні
культурного шару Х–ХІІ століть, тому ми

думки з приводу...
Олександр СПАСИБКО, заступник голови КМДА:
– Музей на Поштовій площі буде. Роботи зі збереження, дослідження, консервації та музеєфікації частини прибережного кварталу ХІ–ХІІ століття ведуться за
планом. Фінансування в обсязі 27 млн грн місто виділило. Для підготовки якісної
методики консервації ділянки та детальної концепції майбутнього музею археологам потрібен час – цей чинник також слід враховувати. Існують і тактичні питання – щодо дотримання належного балансу між будівельними та археологічними
роботами, метою яких є збереження історико-культурної спадщини. Розглядається
можливість проведення міжнародного конкурсу концепції майбутнього музею.

взагалі не зможемо його дослідити, а для вивчення потрібно
мінімум два роки.
До створення підземного
музею древнього Києва активно
долучилася небайдужа громадськість
міста. Як розповіла «Вечірці» засновник
громадської організації «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рутковська, зараз до
старого проекту будівництва музею внесено
зміни, затверджені Міністерством культури
та Інститутом археології, які не передбачають музеєфікації підземних кварталів, а під
нього й насправді відводиться всього 100
«квадратів». Хоча про унікальні знахідки
відомо вже у Швеції, Польщі та інших країнах, тому їх «поховання» може викликати
неабиякий міжнародний резонанс.
А голова ГО «Громадський рух Почайна» Аннабела Моріна зазначила, що є
всі підстави для перегляду інвестиційного
договору із забудовниками, й запропонувала
на базі Департаменту архітектури та містобудування КМДА провести міжнародний
конкурс на створення проекту підземного
музею світового рівня і реалізувати його за
бюджетні кошти із залученням інвесторів.

ДОЗВІЛЛЯ

Мистецтво проти корупції
 КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ ПОКАЖУТЬ, ЯК БОРОТИСЯ З ЦИМ ЯВИЩЕМ
Марія КАТАЄВА

У вересні в Києві стартує
міжнародний фестиваль
культурних проектів. За
допомогою виставок, документальних перформансів
та кінопоказів киянам розкажуть, як виникла корупція, як її долають у світі та
що кожен може для цього
зробити сам.
– Україна за рівнем корупції
знаходиться поруч із Непалом
та Нігерією. Але корупція існує в
усіх країнах. У Німеччині теж із
нею борються: через економічні,
політичні реформи та через культуру, – розповіла організаторка
фестивалю Ілона Демченко,
асистентка відділу спеціальних
культурних програм GoetheInstitut в Україні.
Стартує фестиваль з виставки
«Сірий куб», що відкривається
8 вересня і місяць триватиме
у Центрі візуальної культури
(вул. Глибочицька, 44). Покажуть відеоколаж із радянських
і архівних українських фільмів
90-х про феномен блату, фотографії Олександра Бурлаки про
перші години роботи відкритого для відвідувачів Межигір’я та

встановлення золотого унітазу
на місці пам’ятника Леніна, відео
німецького режисера Леона Кахане
про глобальні корупційні зв’язки
«Земля майбутнього».
– Сірий куб – це трансформований простір «білого куба» – галереї, в якій художники та художниці
осмислюють як тему корупції, так
і загалом феномен сірої економіки
та сірої демократії. Архітектуру
виставки створено так, щоб надати
цим поняттям фізичного виміру.
Метафора «Сірого куба» таким
чином стає реальним місцем, куди
потрапляє відвідувач, – розповіла
кураторка виставки Катерина
Міщенко.

З 14 по 19 вересня в кінотеатрі «Київська Русь» проходитиме кінофестиваль «Кіно проти
корупції».
– Ми відібрали кращі європейські фільми останніх років про
явища, які щодня впливають на
наше життя. Шість стрічок досліджують природу корупції – від
неприкритого зловживання владою політиків та корпорацій до
непомітних побутових конфліктів,
– пояснює програмний директор
ArthouseTraffic Ілля Дядик.
У програмі – картини-призери світових кінофестивалів і документальні хіти. З них глядачі
дізнаються про корупційні схеми
у спорті, історію одіозного італійського прем’єр-міністра Джуліо
Андреотті та проект WikiLeaks.
Зареєструватися на покази можна
на сайті www.nocorruption.org.ua.
22 вересня о 19.00 в Малій
опері (вул. Дегтярівська, 5) покажуть два документальні перформанси. Режисер Павло Юров
представить виставу «Внутрішні
переконання» на основі реальних корупційних справ. А під час
перформансу драматурга Дмитра
Левицького «Ресторан «Україна»
аудиторія разом із автором у форматі розважального шоу дослідить
явище корупції.
Вхід на всі заходи вільний.

Гогольfest запрошує до «Ковчега»
Марія КАТАЄВА

З 7 по 17 вересня фестиваль
сучасного мистецтва оселиться в Центрі Довженка та у
ArkSquat’і, а 9 та 10 вересня –
на ВДНГ. В програмі – близько
тисячі учасників з 12 країн та
події на будь-який смак: візуальні проекти, кіно, танець,
театр, яскраві шоу, дитячі та
освітні заняття.
Темою десятого Гогольfest’у став
Ковчег.
– Сьогодні для нас потоп змінив
своє значення – це потоп трешової та
фейкової інформації, потоп споживання, коли ти не розумієш, хто ти, як себе
ідентифікувати та де знайти простір для
нового життя. Ковчег – це місце спасіння,
побудоване на повазі, гідності, любові
один до одного, – пояснює засновник
фестивалю Влад Троїцький.
Родзинкою цьогорічного Гогольfest’у стане ArkSquat – «окупована» митцями чотириповерхова будівля

біля Центру Довженка, в якій колись
знаходилася анімаційна студія «Борисфен». Насичена програма в Центрі
Довженка розпочнеться 7 вересня з
музичної вистави, гостросоціального
лялькового кабаре від «ЦеШо»(о 21.00).
На 5-му поверсі проходитиме виставка
Євгенія і Тетяни Павлових «Хроніки
тотальної фотографії», на 4-му поверсі
відбуватимуться концерти, а на 6-му
запрацює нова театральна «Сцена 6»,
де покажуть постановки українських
і зарубіжних режисерів. Буде й кіно:
кінолекторій «Культурфільм. Еросфера», присвячений еротиці, та 16
рідкісних фільмів в рамках програми
«Кіно з Андрієм Алферовим».
На вихідних епіцентром фестивалю
стане територія ВДНГ – тут відбудуться
два головних вуличних видовища. 9
вересня усі охочі можуть приєднатися
до створення 15-метрового символу
фестивалю – Ковчега – з картонних
коробок. Ввечері під живу музику Дахи
Брахи великі ляльки тягнутимуть його
до сцени. А 10 вересня під час виступу
«uTopia» від Dakh Daughters обіцяють,
що Ковчег підніметься у небо.
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 7.09
Хмарно,
невеликий дощ
Атм. тиск 745
о Вітер (м/с) 3,5
Вологість
повітря (%) 65
о
Відчувається +16

+16

АФІША

п’ятниця, 8.09
Сильна
хмарність
Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 3,1
Вологість
повітря (%) 72
о
Відчувається +16

+16

ФЕСТИВАЛЬ

неділя, 10.09

субота, 9.09
Невелика
хмарність
Атм. тиск 750
о Вітер (м/с) 3
Вологість
повітря (%) 71
о
Відчувається +17

+17

Невелика
хмарність
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 3,3
Вологість
повітря (%) 69
о
Відчувається +18

+18

виставки
ЛИХО, ЯКЕ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
У МИНУЛОМУ

Наймасовіший
урок німецької,
квест, ляльки і
концерти
Марія КАТАЄВА

Фестиваль стартує з велопробігу від Європейської площі до
Подолу, де о 12.00 всі охочі зможуть долучитись до уроку німецької мови з прямою трансляцією
з інших міст України. Присутні
вивчать кілька основних правил
німецької мови, потренуються
вимовляти ключові слова і вислови, а заразом і встановити
рекорд із наймасовішого уроку
німецької в Україні.
Упродовж дня гості зможуть
узяти участь у майстернях з вивчення німецької мови, пограти
у футбол, вирушити у подорож
часом і познайомитися з найкрутішими винаходами німецьких учених в квесті Teleport360,
спробувати страви німецької
кухні (від соковитих сосисок до
млинців по-берлінськи) та самим
навчитися готувати марципан і
напій Шорле. Ввечері відвідувачів розважатимуть концертами
українських та німецьких гуртів.
– Німецька дає багато переваг:
від навчання у Німеччині, яке,
на відміну від більшості європейських країн, безкоштовне
до працевлаштування у провідних німецьких компаніях,
представлених в Україні. Але
ключова задача року – не лише
допомогти українцям зробити
наступний крок у вивченні мови,
а й показати, що німецька, попри
стереотипи про її серйозність і
складність, цікава, весела і дуже
дружелюбна мова, – зазначила директор Goethe-Institut в
Україні Беате Кьолер.

7 вересня – Варфоломія. Закінчується збирання грибів і починається ранній посів озимини. Грибні
страви не вважалися поживними,
але часто виручали селян, коли
потрібно було приготувати щось
швидке і смачне.
 Прийшов Варфоломій – жито
на зиму сій.
 Суша на Варфоломія — гострої
зими є надія.
10 вересня – Мусія. Пора завершення збирання конопель і перевезення снопів до клунь, оскільки
наближався час затяжних дощів, і
потрібно було вберегти врожай від
негоди. Говорили, що свататися
в цей день не варто, оскільки, за
прикметами, це обіцяє біду.
 Починається дубовий падолист.
Якщо ж листя ще міцно тримається,
то зима буде люта.
11 вересня – Івана Пісного. (Усікновення глави Іоанна Хрестителя). У цей день, начебто, Іоаннові
Хрестителю одсікли голову. Тому
не працювали, особливо не сікли
ножем чи сокирою всякий круглий овоч, котрий нагадує голову –
капусту, буряк, картоплю. Їли лише

пісні страви, а дехто і взагалі постився. Картоплю варили лише в
мундирах, пекли гарбузи, а хліб
лише відламували.
 Як чути грім, то має бути
довга і тепла осінь.
12 вересня вшановується
пам’ять Олександра Невського –
день перенесення його мощей.
Селяни прозвали Олександра Ситником з тієї причини, що в цей день
було прийнято накривати багаті
столи, кликати гостей і влаштовувати пишні банкети. Як правило,
обов’язково готували ячмінну кашу
на молоці, а також подавали на стіл
хліб, випечений із зерна нового
врожаю.
 Теплий і ясний вечір віщує, за
прикметами, добрий урожай у наступному році.
13 вересня вшановується
пам’ять святого Купріяна Карфагенського, який жив в III столітті й був
відомий як єпископ Карфагена. У
народі 13 вересня називали Журавлиним вічем, оскільки вважали, що
саме зараз журавлі збираються біля
боліт, на луках і вирішують, як і
куди їм відправитися на зимівлю.

СМАЧНОГО!

Запікаємо коропа у майонезногірчичному соусі
Запікання риби під маринадом або соусом
дозволяє зберегти її специфічний смак
і аромат. Важливо не перестаратися в
приправах, щоб риба залишилася соковитою
і все-таки рибою, а не чимось іншим.
Зауважимо, що деякі сорти риби краще
поєднуються з овочами, в той час як інші –
смачніші з вершками і яйцями. «Вечірка»
пропонує вам рецепт запеченого коропа у
майонезно-гірчичному соусі.
Нам знадобиться (на 6 порцій):
Короп – 1 кг. Майонез легкий – 100 г. Гірчиця –
2 чайних ложки. Кріп сушений – за смаком. Морква –
2 шт. Цибуля – 2 шт.
Приготування:
Підготуйте рибу: необхідно очистити від луски,
випатрати, добре промити. Натерти з двох сторін
сіллю та чорним перцем.
Готуємо соус: змішуємо майонез з гірчицею та
додаємо сушений кріп.

Цибулю і моркву нарізаємо досить крупно.
Деко необхідно застелити фольгою, викласти
на неї цибулю і моркву, посолити їх, поперчити
та полити олією.
На овочі викладаємо рибу, змащуємо її майонезно-гірчичним соусом, щільно упаковуємо у фольгу
(щоб вийшов своєрідний пакет) та відправляємо
у розігріту духовку.
Приблизно через 30 хв. рибу треба розкрити та
запікати до рум’яної скоринки.

театр
МАРИНОВАНИЙ
АРИСТОКРАТ

ТРАДИЦІЇ

На вихідних на Контрактовій площі відбудеться
вуличний фестиваль,
організований GoetheInstitut, який познайомить
киян з німецької мовою
та культурою.

написані за роки існування. Пролунають кращі пісні, а також нові
композиції.

У рамках PortArtStudio відкрився проект скульптора Данила
Шуміхіна «Новий час». В експозиції представлені фотографії і
об’єкти, категоризовані відповідно до їх віртуальних аналогів,
спроектованих художником.
Експозиція, побудована за принципом музейного
простору, асоціюється з відкриттям і революційними
трансформаціями, знаками
історичного прискорення, посткатостфічним входженням у
«новий світ». Такий простір —
це не місце пам’яті, проте місце
структуризації спогадів, з відстороненим ставленням до коренів
та ідентичності. Фрагментарність
елементів позначає той часовий
розрив, що виникає внаслідок
неможливості свідчень про лихо,
яке залишається у минулому.

ФАЯНСОВІ РАРИТЕТИ
МЕЖИГІР’Я

У Національному музеї Тараса
Шевченка відкрилась виставка
«Забуте Межигір’я», яка репрезентує унікальні археологічні
знахідки 2017 р. з території Києво-Межигірського Спасо-Преображенського монастиря та
Межигірської фаянсової фабрики. Вперше оприлюднено близько 500 оригінальних знахідок.
Завдяки знайденим матеріалам
удалося відтворити процес виготовлення унікальної продукції на
Межигірській фаянсовій фабриці,
що у ХІХ-ХХ столітті славилась як
перша фабрика тонкого фаянсу.

9 вересня о 19.00 на сцені Молодого театру йтиме вистава «Маринований аристократ». Талановитий український актор, що мріє
створити на сцені образ самого
гетьмана Мазепи, опиняється у
скрутних побутових обставинах.
Непосидюча дружина «випихує»
його на заробітки до Туманного
Альбіону. Але ж талант, як відомо,
він і в Англії талант. Отож, стара
чемна британська родина на собі
відчуває смак українського борщу
і самогону, грається в «уявляли»
й стрибає та танцює собі досхочу.
А все, завдяки своєму новому
доглядачу – актору, який не зміг
знайти себе на вітчизняній сцені,
але так вправно почав реалізовуватися на іншій ниві.

кіно
«РЕНЕГАТИ»

Країна: Франція, Німеччина.
Режисер: Стівен Куейл.
У ролях: Дж. К. Сіммонс, Салліван Степлтон, Сільвія Хукс,
Чарлі Б’юлі.
Тривалість: 1 год. 40 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
1995 рік. П’ятеро піхотинців
США, команда «Морських котиків», знаходяться в багатостраждальній від війни Боснії
на завданні. Там вони дізнаються,
що на місці озера колись було
німецьке поселення. Але місцеві жителі його затопили разом
із цінностями на 300 мільйонів
доларів. «Морські котики» хочуть допомогти боснійцям, тому
збираються незаконно і без підтримки будь-кого дістати ці багатства для них. Таким чином, вони
наживають собі могутніх ворогів,
які хочуть їх убити і заволодіти
золотом. У друзів є менше 10 годин на виконання цього завдання.
Коли навколо одні вороги, лише
вони можуть стати героями для
звичайного народу.

«УДАЧА ЛОХАНА»

концерти
БАГАТА ПАЛІТРА
СЕСТЕР ТЕЛЬНЮК

7 вересня о 19.00 на території
Національного заповідника Софія Київська за участю Симфонічного оркестру та хору Заслуженого академічного ансамблю
пісні і танцю Збройних сил України відбудеться концерт «ТЕЛЬНЮК: Сестри» . Виступи «Сестер
Тельнюк» — це театральне дійство з власною драматургією і
особливою схемою розгортання
образів, це розмова Сестер між
собою і, водночас, щирий діалог
із кожним глядачем.

МУЗИЧНОТАНЦЮВАЛЬНИЙ
МАРАФОН

9 вересня о 18.00 у Caribbean
Club Concert Hal відбудеться великий сольний концерт головних
рокенрольників Києва — гурту
«Руки’В Брюки». Їх концерти — це
завжди весело та дуже танцювально. Гурт представить велику
сольну програму з хітів, що були

Країна: США.
Режисер: Стівен Содерберг.
У ролях: Ченнінг Татум, Деніел Крейг, Адам Драйвер, Кетрін
Уотерстон.
Тривалість: 1 год. 59 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
У цій кримінальній комедії
два брати-невдахи задумують
провернути масштабне пограбування під час гонки NASCAR
і звертаються за допомогою до
ув’язненого злодія-професіонала, завдяки якому у їхнього
плану з’являється шанс на успіх.
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24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ

Якщо «вмерла»
комп’ютерна
мишка

ДО УВАГИ ВОДІЇВ

ГОРОСКОП
11 – 17 вересня

ОВНІВ чекає рутинна ро-

бота, змушуючи до концентрації сил, уваги і демонстрації працьовитості. Пригод на
стороні краще не шукати, закохуйтеся по-новому у своїх благовірних,
віддавши їм кермо правління.

На жаль, бувають моменти, коли цілком
«живе» комп’ютерне
обладнання просто
відмовляється працювати. Зокрема це стосується мишки, без якої
комп’ютер, вважай, стає
неробочим. Системний
адміністратор Віталій
Москаленко розповів, як
«оживити» цей пристрій.
Перед тим як щось лагодити,
потрібно довідатися причину
поломки. Якщо мишка падала
або потрапляла рідина, шанси
на повернення працездатності
малі, однак вони є:
 Падіння. Під час удару часто
ушкоджуються мікросхеми або
ламається «внутрішність» мишки.
У такому випадку розкрутіть девайс і перевірте цілісність структур. Якщо дротик або колбочка
відірвалися, візьміть паяльник і
з’єднайте відірвані кінці. Іноді
після невдалого падіння в мишки
зрушується лазерний датчик.
«Лікування» девайсу таке ж: розкрутити й поставити на місце
зчитувальне обладнання.
 Вода. Коли на мишку проливається рідина, відбувається
коротке замикання. Допоможе гарна сушка всіх запчастин
мишки.
 Причиною неробочого стану мишки можуть стати порти
на комп’ютері. Старі, провідні
мишки, призначені для порту
PS/2, чутливі до витягнення штекера із включеного комп’ютера й
дають збої. Розв’язати проблему
допоможе звичайне перезавантаження системи.

ТЕЛЬЦІ, як реалізувати
цікавий творчий проект і
отримати результат, особливо при впорядкуванні домашнього
гнізда? Питання для вашої винахідливої натури вирішальне, і домочадці тут посприяють.
БЛИЗНЮКИ, від вашого

недремного ока нічого не
сховати! Займайтеся домашнім благоустроєм (де ви спонсор),
чепуріть оселю, опікуйтеся родиною.

РАКИ, розширюючи коло

Увесь центр Києва перекриють через бігунів
10 вересня, у День фізкультури та спорту, в Києві відбудеться масова бігова подія –
Intersport Run UA 2017. У зв’язку з цим рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу
буде обмежено напередодні та у день події.
9 вересня: буде перекрито рух на вул. Хрещатик з 09.00 до 23.00.
10 вересня: обмежено рух на наступних вулицях за таким графіком: Європейська площа – 9.30 – 13.00; вулиця М. Грушевського – 9.45 – 11.00; Петрівська алея – 9.45 – 12.00;
Паркова дорога – 9.45 – 12.00; Алея Героїв Крут – 9.45 – 11.15; вулиця І.Мазепи – 9.45 –
11.15; Арсенальна площа – 9.45 – 11.30.

СКАНВОРД
папуга із
чубчиком на
голові

ТЕРЕЗИ, лінія таємного

заклик до молитви (мусульм.)

фронту проходитиме через
службовий офіс. Де, аби вийти переможцем, не слід інтригувати, маніпулювати думками колег.
Ваші вчинки мають бути мотивовані безкорисністю і любов’ю, викорчовуйте скупість.

стар. ручна
зброя
... для нігтів

період, стадія

дорога в
парку

усе гаразд
(бух.)

вали з пісків,
гравія

певний
простір,
територія

СКОРПІОНИ, про спокій

забудьте. Саме перчинка
екстриму стане чудовим стимулом на шляху досягнення гармонійних дружніх взаємин.

гроші, за вступ
в організацію
збирає стар.
монети

винагорода
за послуги

СТРІЛЬЦІ, боротьба за по-

батьків
батько

літера грузинської абетки

... Матісс

двадцять одно

блакитна
синиця

крихта

один з
найбільших
музеїв світу

африканська
антилопа

чорно-білий
птах
Ісус Христос
в ісламі

дев’ятий місяць мусульм.
календаря

бур’ян
школа
Богиня родю- японського
живопису
чості (міф.)

нота
коханець Афродіти, яка
народила від
нього Енея

червоно-жовта
фарба

публіки ви взірець, натхненно працюйте, демонструючи високий професіоналізм,
практичні навики. Раціональний
підхід при реалізації ділових проектів, виконанні службових замовлень, поліпшенні домашнього
добробуту.
інновацій у фаховій сфері
неможливо, беріться за найрентабельніші, час заробляти гроші, втілюючи прогресивні ідеї та
технології.

старовинний
вітрильний
корабель

південне
вічнозелене
дерево

 Usb-мишки підтримують
«гаряче» витягнення, однак самі
Usb-порти часто ламаються.
Перш ніж викидати девайс,
спробуйте вставити шнур у кожен порт. Бажано повторити ці
ж дії з 100 % робочою мишкою.
Якщо комп’ютер не сприймає
жодне обладнання, можливо,
ви підхопили вірус, який «з’їв»
файли реєстру для коректної
роботи мишки, або збилися
драйвера. Перевірити робочий
стан ПЗ можна через диспетчер
обладнань. При поламці там
буде знак оклику в жовтому
або червоному трикутнику. Тут
же є функція відновлення й
видалення драйверів.
 Якщо комп’ютер піддався
вірусній атаці, крім прогону
антивірусною програмою, потрібно відновити реєстр, відповідальний за обладнання.
Зробити це зовсім не складно.
Скачайте архів за цим посиланням — Mouse_reg і встановіть вкладений файл на ваш
комп’ютер. Перезавантажте систему й радійте робочій мишці.

ЛЕВИ, вам всюди раді, для

ДІВИ, якщо утриматися від

плавний парний танець

арена цирку

знайомств, керуйтеся практичними інтересами, будьте
в курсі всіх новин, використовуючи збіг обставин на власну користь.
Розголошувати таємниці малознайомим людям заборонено, відкривайте сокровенне лише тим, кому
щиро довіряєте.

загально-обов’язкове правило

чорна з жовтим комаха

умовні знаки
хімічний
елемент,
метал Сr

міра об’єму
хмільних
напоїв (іст.)

агентство
аеронавтики
й космічних
польотів
(США)

частина
рангоутних
дерев (мор.)

садовий статус у розпалі,
левову частку сил і творчих
ресурсів доведеться кинути саме в
кар’єрну сферу. Не комплексуйте,
дайте жару конкурентам – професійна самовіддача окупиться сторицею! Начальство шануватиме,
кадрова цінність зросте.

КОЗЕРОГИ, якщо ваші дії

спрямовані на саморекламу
з метою виплеснути на публіку найкраще, поділитися досвідом, продемонструвати таланти,
виступити в ролі справедливого
борця за правду – це чудово!

ВОДОЛІЇ, любов зводить

стіни і купол у палаці вашого щастя, а фінансова складова є гранітом. Уникайте маніпуляцій, претензій, ніким не
командуйте. Свято дотримуйтеся
духовних законів, тоді й матеріальний світ осипле щедротами.

РИБИ, тема партнерських

взаємин – найактуальніша,
аби стати зразковими супутниками, живіть за планомірним
графіком, проявляйте дбайливість
і талант економного господаря.

селянин в
Монголії
політичне
панування
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