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Пішохідний міст:

європейські стандарти оновлення

Фото Бориса Корпус
Корпусенка

 У КИЄВІ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ РЕМОНТНІ РОБОТИ НА ПІШОХІДНОМУ МОСТУ, ЯКИЙ ЗВ’ЯЗУЄ ПРАВИЙ БЕРЕГ СТОЛИЦІ ТА ТРУХАНІВ ОСТРІВ
На мосту протяжністю 0,43 км влаштоване
покриття пішохідної частини правобережних
та лівобережних підходів із фігурних елементів
мощення; оновлене асфальтобетонне покриття;
замінені чавунні секції перильної огорожі;
пофарбовані на мосту стовпи освітлення, підвіски,
ланцюги та перильна огорожа. Також встановлені

перепони на підходах до мосту та з боку проїзду від
сходів Магдебурзького права. Вартість ремонту –
17 млн грн.
«Декілька років тому тут уже робили ремонт.
Однак він був неякісним. Зараз ми бачимо
абсолютно оновлений міст», – сказав Київський
міський голова Віталій Кличко.

СУСПІЛЬСТВО

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Зміни на 100 мільйонів Шкідливість
 КИЯНИ ОБРАЛИ КРАЩІ ІДЕЇ ДЛЯ МІСТА
мобілок
30 жовтня завершилося голосування за проекти Громадського бюджету-2018. Вподобані ініціативи підтримали
не доведено,
понад 130 тисяч киян, віддавши 444,5 тисяч голосів. За
попередніми даними, до фіналу увійшло 42 великих та
але…
51 малий проект на загальну суму 100 мільйонів гривень.
Реалізовуватимуть їх у 2018 році.
Продовження на 6-й стор.

ПАРКОВКА

Зайняв не своє місце –
заплати тисячу гривень
Відтепер парковка на місцях для інвалідів прирівнюється до грубих порушень правил дорожнього руху.
Відповідальність за неї куди серйозніша, ніж, наприклад, за істотне перевищення швидкості.
Продовження на 5-й стор.

У наш час
мобільні
телефони –
не лише засіб
комунікації.
Часто-густо
вони використовуються не за прямим
призначенням, а як плеєр, фотоапарат, книжка, пристрій для
гри тощо. Більшість споживачів
узагалі не уявляють свого життя
без «труби» – своєрідної візитівки, статусної речі.

Він також нагадав, що після ремонту
вже запущені такі великі об’єкти, як бульвар
Дружби народів, Повітрофлотський
проспект та проспект Глушкова, шляхопроводи
на проспекті Науки та Одеській площі,
Кільцева дорога. Все це має відповідати
європейським стандартам.

ПРИРОДА В МІСТІ

Чому слабнуть
«блакитні легені»?
У Стратегії соціально-економічного розвитку столиці велику увагу приділено збереженню зелених насаджень.
Утім, Київ ще до кінця не втратив слави не лише зеленого, а й блакитного міста, – озера займають близько 2%
його площі. Тож блакитна мапа не менш важлива, ніж
зелена.

Продовження на 10-й стор.

АНТИКОРУПЦІЯ

Скільки коштує боротьба
з хабарництвом
 ЗАРПЛАТИ АНТИКОРУПЦІОНЕРІВ УЖЕ ДОСЯГЛИ
КІЛЬКОХ ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ, А ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Продовження на 7-й стор.

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

Продовження на 19-й стор.
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КУР’ЄР «ВК»

РЕПОРТАЖ У НОМЕР

PESA: комфорт на рейках


НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ВИРІШИВ ВИПРОБУВАТИ НА ШВИДКІСНІЙ ЛІНІЇ
ТРАМВАЇ, ПРИДБАНІ В ПОЛЬЩІ
Столичний трамвай поступово переходить на «європейські рейки». Зокрема на
лінії швидкісного трамвая
вже перевозять пасажирів
10 новеньких комфортабельних польських вагонів
надвеликої місткості – PESA.
Вони дуже подобаються
пасажирам і водіям, у чому
і переконалася «Вечірка».
Яскраво-блакитний трамвай із
красивою білою «вишиванкою»
вздовж корпусу тихо «підплив»
до платформи і плавно розчинив двері, при цьому назвавши
зупинку. Посеред комфортного
і просторого салону із низькою
підлогою обладнано місце для
інвалідного візочка – ним можна
заїхати, скориставшись спеціальною висувною платформою.
– Все дуже зручно, – сказала
жінка середніх років. – У мене
хвора мама-візочниця, тож я іноді
доставляю її таким трамваєм до
Медмістечка…
Для комфорту ж звичайних пасажирів у салоні встановлені зручні
сидіння на 60 осіб, а в години пік
тут зможуть розміститися більше
260. Є також зручні перила з ручка-

сказано
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
«Зараз в Києві курсують 400 трамваїв, але 90% рухомого складу має вік більше 30 років. Нещодавно були куплені 40 польських трамваїв і
ще 7 львівських – заводу «Електрон». Щоб повністю
оновити транспортний парк, нам потрібно купити ще
165 нових трамваїв, понад 230 автобусів, 230 тролейбусів. Тобто в 3-4 рази більше, ніж придбали зараз.
За найскромнішими прогнозами, потрібно ще років
п’ять, щоб купити новий транспорт».
ми, за які варто триматися під час
руху, хоча хід у вагонів PESA дуже
плавний, як і гальмування. Також у
вагоні можна підключитися до Wi-Fi
та підзарядити телефон, чим якраз
і скористалася молода пасажирка:
– Я поспішала на зустріч і не
глянула, що айфон розрядився, тож
довелося почекати цей трамвай,
щоб підживити апарат.
А Василь Кучеренко переглядав
на ноутбуці новини, підключившись через Wi-Fi, і був дуже задоволений, що дорогою на роботу
опинився в курсі свіжих подій…

ПРОЕКТИ

Вокзальну площу
відремонтують. Капітально…
Фото Павла ПАЩЕНКА

Хоча за вікном було прохолодно,
у салоні огортало приємне тепло.
Виявляється, на обігрів працювали
кондиціонери.
– А у великі морози водій може
включити ще й салонні обігрівачі, – пояснила мені огрядна
тітонька. – У спеку ж повітря охолоджене, тож я їжджу лише таким
трамваєм улітку з ринку «Дніпро»,
щоб не паритися в старому вагоні.
Таким, як я гіпертонікам тут дуже
комфортно будь-якої пори року.
А ще салон обладнано відеокамерами. Побачивши їх, я з

цікавості пройшов ближче до
кабіни, щоб подивитися зображення на моніторі. Водій показала
екран, на якому було видно, що
відбувається у різних частинах
салону та зовні.
– Це дуже зручно для водія, дає
можливість регулювати пасажиропотік, і дещо дисциплінує людей,
які розуміють, що знаходяться під
відеонаглядом, – прокоментувала
співрозмовниця. – У кабіні комфортно, як у іномарці – можна регулювати
положення сидіння і температуру.
Прилади показують стан усіх агрегатів та в разі збою дають сигнал.
Екстрене гальмування складається
із трьох систем. Двигун потужний і
майже безшумний, як і сам вагон на
рейках, що додало комфорту людям,
які проживають у будинках вздовж
лінії швидкісного трамвая.

Крім того, тротуари повинні
обладнати спеціальними з’їздами

зі зниженим бортовим каменем для
безперешкодного доступу людей
з особливими потребами.
На проїжджій частині, при
наявності технічної можливості,
мають бути встановлені підвищені
пішохідні переходи.
Крім цього, буде встановлено
додаткове зовнішнє освітлення
з використанням світлодіодних
ламп.
Закінчити ремонт передбачається до 31 грудня 2018 року.

ТРАНСПОРТ

 У Києві здійснять комплекс заходів, спрямований на поліпшення транспортної інфраструктури біля станції метро
«Святошин». Передбачено капітальний ремонт самої станції, а
також підземного пішохідного переходу на площі Героїв Бресту.
Крім того, заплановано капітально відремонтувати вулиці Святошинську і Жмеринську та площу Героїв Бресту.

Копенгаген
і Торонто
стануть
ближче

 В Оболонському районі столиці на житловому масиві
ДВС в наступному році планують почати будувати біопаливну котельну для теплопостачання цього мікрорайону.
Нині вже розроблено та затверджено бізнес-план проекту. Нова
біопаливна котельня буде використовувати у якості палива відходи деревини та забезпечувати потреби житлового масиву ДВС
у тепловій енергії. В якості палива для нової котельні пропонується використання відходів деревини КО «Київзеленбуд».
 3 листопада у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться фінал Всеукраїнського фотоконкурсу для
творчої молоді «Країна змін». Участь у ньому беруть молоді
автори, юні фотографи зі всієї України. Конкурс покликаний не
лише продемонструвати бачення позитивних змін у країні очима
молоді, надихнути інших на конструктив, а й стати гарним освітнім
матеріалом для школярів і студентів, які цікавляться фотосправою.

В аптеках з’явилася
вакцина від грипу

– В Україні лабораторний контроль пройшли три вакцини проти грипу – «Джісі Флю», «Інфлуенца», «Ваксігрип»,
– повідомив фахівець. – Зараз ми закупили препарати,
необхідні для вакцинації киян, і укладаємо договори з 21
пунктом щеплення, куди днями надійде «Ваксігрип». В
аптеках мережі «Фармація» можна замовити цю вакцину
сьогодні на завтра.

Авіакомпанія «Міжнародні
авіалінії України» (МАУ) з
25 квітня наступного року
запустить прямі регулярні
рейси за маршрутом Київ–
Копенгаген.
Рейси виконуватимуть
дев’ять разів на тиждень. В авіакомпанії заявили, що розклад
складено таким чином, щоб
забезпечити зручні стиковки
з внутрішніми, а також міжнародними рейсами МАУ в Східну
Європу, Азію і на Близький Схід.
На маршруті Київ–Копенгаген МАУ має намір використовувати літаки Boeing 737-800.
До речі, влітку 2018 року
авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відкриє прямий
авіарейс за маршрутом Київ–
Торонто.

БЛАГОУСТРІЙ

ЗДОРОВ’Я

В аптеках мережі КП «Фармація», як і в інших,
вакцину можна придбати самостійно. Але генеральний директор КП Руслан Світлий радить вакцинуватись лише під наглядом медиків. Для цього
потрібно звернутись до пунктів щеплень.

Микола ПАЦЕРА

КОРОТКО

 Мешканців, які постраждали внаслідок вибуху в будинку на проспекті Голосіївському, 70, забезпечать житлом в
установленому законом порядку. Як повідомив заступник
голови КМДА Олександр Спасибко, визначена сума 25 015,1 тис.
грн для закупівлі квартир мешканцям будинку. Буде придбано
21 квартиру для мешканців за умови добровільної передачі
зруйнованого житла Департаменту.

Ремонт здійснюватиметься
за кошти міського бюджету. Відповідно до тендерної
документації, відремонтують проїжджу частину
і тротуари, покриття яких
повинні виконати з фігурних елементів мощення і
тактильної плитки для орієнтування слабкозорих.

– До речі, коли сертифікували
першу РESA для роботи в Києві,
то навіть навантажували в салон
понад 15 тонн піску і проїжджали
вночі по всьому маршруту, аби
переконатися, що все працює
чітко. Машини відповідають
всім найновішим європейським
стандартам і нормам, – говорить
головний інженер трамвайного
депо імені Шевченка Сергій
Степанець. – Вони дуже надійні,
економні, оснащені електронікою світових брендів, асинхронними двигунами, точними
системами управління. Безшумні
та комфортні, з сучасною ергономікою сидінь. Працювати на
таких сучасних трамваях охоче
йде молодь.

Два сквери
на бульварі

У столиці зростають показники захворюваності на грип
та ГРВІ, проте інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. За 43-й
тиждень у Києві зареєстровано 16 997 хворих на грип і ГРВІ,
якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається
зростання на 17%. Показник захворюваності є нижчим
епідемічного порогу. Про це повідомив заступник голови
КМДА Микола Поворозник.

Минулого тижня відбулося відкриття оновленого скверу на бульварі В. Гавела, 85, де на
місці «стихійної» автостоянки з’явилася зелена
зона для відпочинку різних вікових груп киян.
Для озеленення бульвару там було висаджено
450 тополь чорної Італіки (Nіgra Italika), які є найкращим очисником повітря, інтенсивно поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. До речі,
найближчим часом на бульварі В. Гавела, 1 також
планується відкриття оновленого скверу – біля
РАГСу Солом’янського району.

Вечірній Київ | 2 листопада 2017 року | №43 (19277)

3

Опалення: є три проблеми – старі труби,
торішні борги, дисбаланс цін на газ


ДО ТЕПЛА У СТОЛИЦІ ПІДКЛЮЧЕНО 97 ВІДСОТКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Школи, дитсадки та медзаклади з опаленням на
100%. Це повідомлення
«Київенерго».
Щодня ремонтники компанії
ліквідовують до сотні пошкоджень
тепломереж і водночас щоденно
виявляють близько півсотні нових
аварій.
У столиці працює 40 ремонтних
бригад з ліквідації пошкоджень, що
сталися під час запуску теплоносія.
Саме аварійністю на зношених
теплотрасах «Київенерго» пояснює
те, що близько 400 будинків тимчасово без опалення, а подекуди
й без гарячого водопостачання.
Понад 70% тепломереж вичерпали свій 25-річний ресурс та
потребують заміни.
Учора, під час виїзду на проти–
аварійні роботи на вулиці Семашка, 17 у Святошинському районі
заступник голови КМДА Петро
Пантелеєв поставив «Київенерго» вимогу – в триденний термін
усунути пошкодження та вийти на
графік добової ліквідації.
Інша категорія будинків з холодними батареями – боржники. Хоч
гендиректор «Київенерго» Олександр Фоменко обіцяв журналістам
на брифінгу не відмовляти в опаленні житлових будинків за борги,
але, як повідомляє прес-служба
компанії, 157 будинків й досі залишаються без теплопостачання саме
через це. Здебільшого, це будинки,
що їх обслуговують майже сотня
відомчих та приватних ЖЕКів,
ОСББ і ЖБК, які разом заборгували
ще за торішнє тепло 98 млн грн.
Найбільші боржники – держпідприємство «Еко» (17,6 млн), що обслуговує 11 будинків на Печерську;

ТОВ «Київська міська компанія
«Енергосервіс» (більш як 9 млн
за вісім будинків Дарницького
району і один з Шевченківського);
понад сім мільйонів винне ТОВ
«Житло-сервіс», що обслуговує три
будинки на Печерську і шість у Солом’янському районі; більше п’яти
мільйонів – ТОВ «ЖЕК-ПМ» за три
будинки Подільського району; по
чотири мільйони з «хвостиком»

У столиці працює
40 ремонтних бригад
з ліквідації пошкоджень,
що сталися під час запуску теплоносія. Саме
аварійністю на зношених
теплотрасах
«Київенерго» пояснює те,
що близько 400 будинків
тимчасово без опалення,
а подекуди й без гарячого
водопостачання
боргу мають ЖЕК Національної
академії наук (чотири будинки
у Печерському і Голосіївському
районах) та ТОВ «Форвард Київ-Сервіс», що обслуговує низку будинків у Шевченківському,
Голосіївському, Дніпровському,
Печерському районах.
Понад десять обслуговуючих
організацій мають борг у понад
мільйон гривень. У «Київенерго»
просять мешканців цих будинків, які вчасно розраховуються
за тепло і гарячу воду, не звинувачувати теплоенергетиків, а вимагати фінансової дисципліни в
управителів своїх будинків. Адже
ОСББ і приватні ЖЕКи здебільшого
закуповують теплоносії у «Київ-

енерго» оптом і самостійно надають послуги з опалення і гарячого
водопостачання мешканцям. Тож
інформацією щодо розрахунків
мешканців за спожиті послуги
«Київенерго» не володіє…
– Ще два місяці тому ми наполягали у діалозі з головами ОСББ
та ЖБК, що необхідно підготувати
будинки до зими та вчасно подати
заявку на підключення. Є категорія
голів правлінь цих будинків, які в
останній момент згадали, що необхідно отримати акти готовності,
зробити звірку заборгованості. Це
десятки будинків, і ми будемо далі
працювати з ними, аби в людей було
тепло, – сказав Петро Пантелеєв.
Опалювальний сезон для багатьох бюджетних установ затримується через дисбаланс фактичної та
тарифної ціни газу для бюджетних
організацій, а також через борги
держави з компенсації пільг і субсидій. Доки цю проблему мають
вирішити на урядовому рівні, міська
влада зобов’язала тепловиків підключити дитсадки, школи і лікарні.
Однак у «Київенерго» вже бідкаються, що через це вони мають щодоби
1,2 мільйона гривень збитків. А це
«може вкрай негативно вплинути
на фінансову стабільність компанії
та дисципліну розрахунків за газ».
– В Україні досі не врегульованим є питання ціни на газ для
опалення бюджетних установ.
Розуміючи відповідальність, ми
рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки запустили школи.
Але будівлі уряду, міністерств,
КМДА залишаються без тепла,
поки питання не буде вирішене,
– заявив Петро Пантелеєв.

Програма 70/30 – утеплюйте житло!

В цьому і минулих роках за програмою енергомодернізації житлових споруд у Києві взяли участь
188 ЖБК, ОСББ і кілька будинків комунальних
ЖЕДів, на які програма також розповсюджується.
Прийняття на розгляд комісії проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках буде проводитись Департаментом

Чи готові ваші квартира
і будинок до зими?

Валерій Луговець,
заступник директора
консалтингової компанії:
– Наш будинок споруджений у 2004 році,
тож комунікації у ньому зроблені вже більш
сучасні й поривів у осінньо-зимовий період
не буває. Але опалення у нас трохи затримали,
тож довелося вмикати в спальні та кімнаті
сина електрообігрівачі. Керівники нашого
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ) розібралися з проблемою теплопостачання, щоб
якнайшвидше його підключити. Тож ми вже маємо тепло…
Сергій Гуменний,
продавець-консультант:
– Ми живемо на Софіївській Борщагівці в
новому будинку ЖК «Софіївський квартал» на
вулиці Соборній. Маємо автономне опалення
та двоконтурний газовий котел, тож постійно є
тепло і гаряча вода. Хоча періодично поставщик
води в цей житловий комплекс без попередження відключає її через профілактичні роботи,
тож доводиться мати запаси та гріти на плиті.
Минулого року взимку був порив газової труби, то ми добу грілися
електрообігрівачем, а також на всякий випадок поставили бойлер.
Анатолій, підприємець:
– Мешкаю на Сирці. Кілька днів тому наш
будинок підключили до опалення, але у понеділок десь трапився порив тепломагістралі й його
відключили. Добре, що ненадовго. І на такий
випадок маю електрообігрівач. Воду гріємо
бойлером. А сам будинок теплий – цегляний.
Антоніна Мостіпан,
пенсіонерка:
– Наш будинок на вулиці Кудряшова потребує ремонту, щоб утеплити його до зими. У
минулому році ні зимою, ні літом гарячої води
не було, а нинішнього року, дякуючи міській
владі, її підключили, сподіваюсь – на всю зиму.
А от батареї опалення поки що не дуже гарячі.
Тетяна Акайомова,
працюючий пенсіонер:
– Я мешкаю на Лісовому масиві в старому
будинку. Опалення у нас таке, що температура
не піднімається вище 14 градусів. Бувають часті
відключення світла – навіть на добу. Гаряча вода
наче й є, але доки її дочекаєшся, то потрібно
довго зливати холодну – а лічильник рахує її,
як гарячу. Збираємося створити ОСББ, щоб
змінити життя на краще, але поки що це не вдалося.
Юрій Моцовик, пенсіонер:
– У нашому будинку на вулиці Богговутівській були проблеми с теплом. Декілька днів
тому опалення включили, але буквально через
3-4 години воно «зникло» – навіть батареї не
встигли нагрітися. Казали, що десь на Татарці
трапилася аварія – прорвало тепломережі.
Включити електричні нагрівачі ми не могли,
тому що будинок старий і будинкова електромережа не витримує навантаження. Зрештою
аварію ліквідували і тепло включили.
Опитування провели
Микола ПАЦЕРА та Борис КОРПУСЕНКО (фото)

Олег ПЕТРЕНКО

КОНКУРС

Київська влада оголосила конкурс проектів з реалізації у 2018 році енергоефективних заходів у житлових будинках Києва,
в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у
кооперативних будинках.

ОПИТУВАННЯ «ВК»

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з 1 листопада 2017 року
до 22 грудня 2017 року щовівторка (9.00 до 13.00)
та щочетверга (з 14.00 до 18.00).
Нагадаємо, що з 2015 року у столиці діє програма впровадження енергоефективних заходів
у будинках ОСББ та ЖБК, яка реалізується на
умовах співфінансування (70% вартості робіт
фінансується з міського бюджету, а 30 % – кошти
співвласників). Положення про конкурс проектів
з реалізації енергоефективних заходів у житлових
будинках міста Києва, в яких створені ОСББ, а
також у кооперативних будинках, затверджено
рішенням Київської міської ради від 26.12.2014
року № 865/865 (зі змінами).

 Для прибирання доріг узимку «Київавтодор»
підготував 345 одиниць снігоприбиральної
техніки, а комунальні керуючі компанії в
районах – 335 одиниць техніки (195 тракторів
та 140 одиниць малої механізації).
 Крім того, на випадок затяжних снігопадів
укладено 159 договорів на залучення допоміжної прибиральної техніки організацій.
 Заготовлено 38 тисяч тонн солі та понад 41
тисячу тонн піску.
 З 1 листопада снігоприбиральна техніка переходить на цілодобове чергування.
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КОМУНІКАЦІЇ

Безпечний Київ: як реформувати систему
дорожнього руху?
Статистика ДТП в Україні невтішна: за 2016 рік в автоаваріях загинуло 4003 учасників дорожнього руху, травмовано – 6860. Також шокує збільшення водіїв, які
керують у нетверезому стані. Нещодавня жахлива аварія у Харкові підтверджує
те, що, на жаль, шофери можуть бути занадто легковажними та переконаними
у своїх навичках і думати про те, що зможуть швидко і безпечно проскочити на
червоний. А от у більшості європейських країн підготовці водіїв приділяють значну увагу. Усі школи з року в рік вдосконалюють систему навчання водіїв. У Нідерландах, приміром, сьогодні серйозно працюють над програмами, які переконують у шкідливості алкоголю за кермом, у обов’язковості користування ременем
безпеки… А як з цим у Києві? Адже йдеться про безпеку найціннішого – життя.
Журналісти «Вечірки» зібрали думки про резонансну ДТП у Харкові, її наслідки та
проблеми, які слід ліквідувати для створення безпеки на дорогах столиці.

ВЛАДА
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
– Я в Тулузі побачив
на вулицях в історичному місті боларди, синхронізовані зі світлофором. Дуже ефективно і
надійно організоване
обмеження в’їзду автотранспорту. Я відзняв ці технологічні
боларди, відправив фото і відео нашим
фахівцям і дав завдання, що в Києві мають
бути встановлені подібні. Першим місцем,
де ми обладнаємо такі боларди, буде в’їзд
на Труханів острів.
Олександр ПАБАТ, депутат Київради:
– Харківська трагедія ще раз продемонструвала, що в Україні
актуальним є питання
посилення заходів для
порушників правил дорожнього руху. Скажімо, покарання водіїв під мухою у вигляді
грошового штрафу – мажорам на сміх. Ну
не будуть впевнені у своїй обраності, економити на своїх «маленьких слабкостях».
Тільки кримінальна відповідальність
за кермування в нетверезому стані, загроза довічного позбавлення прав, а якщо
штраф – то такий захмарний, що для його
погашення навіть мільйонерові довелося
б продати нирку…
Нагадаю, що ще в квітні Київрада звернулася до Верховної Ради з вимогою
посилити відповідальність за керування
авто у нетверезому стані. У відповіді з
комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
йдеться, що депутати парламенту України поділяють стурбованість Київради,
але тимчасово перекидають питання на
поле… Кабміну. Для глибокого аналізу, в
тому числі статистичних даних. Минуло
рівно півроку... Статистика, актуальна
на фінал 2016-го, досить ілюстративно
показала, що збільшення штрафу до 10
тисяч грн ситуацію особливо не змінює.
Кількість ДТП за участю водіїв в нетверезому стані тільки по Києву зросла з
327 випадків у 2010 році до 1063 – за 11
місяців 2016 року.
В’ячеслав ДІДІВСЬКИЙ,
перший заступник голови Державної
служби України з безпеки
на транспорті:
– Я вважаю, що один
із пріоритетних напрямків держави – це
формування світогляду громадян в частині
безпеки дорожнього
руху. Кожен має розуміти, що незалежно від вартості його
автомобіля чи статусу водія у цій країні
він знаходиться в об’єкті підвищеної небезпеки. Порушують правила дорожнього
руху не лише власники елітних авто, а
й ті, хто їздить на радянських автомобілях. Потрібен системний державний
нагляд і контроль, автоматизація процесу

притягнення до відповідальності. А це
відеокамери, забезпечення будівництва
безпечної інфраструктури – нормальне
освітлення доріг, перехресть тощо. Сьогодні
розробляється державна програма безпеки
дорожнього руху, 5% дорожнього фонду
буде спрямовано на ці цілі, це півтора
мільярда гривень…
Олександр ХАРЧЕНКО,
депутат Київради:
– Так, безумовно,
потрібно приймати закони, які посилюють не
тільки відповідальність
за порушення, але і встановлення порушників
(відеофіксація, «листи
щастя» власнику...). Але не менш важлива
пропаганда культури дорожнього руху:
соціальні відеоролики, соцреклама на зовнішніх носіях. Занадто багато «безглуздих»
жертв на дорогах в Україні.

ГРОМАДА
Дмитро ІВАНКО, киянин:
– Це не дві «мажорки» убили непричетних
людей. Це кожен з нас,
хто кричав: «Причина
зупинки», «Ваш радар не
відповідає нормам», «Я
маю право не проходити
експертизу» – створив цю ситуацію. Це
кожен, хто ставив лайки і робив репости,
відео «ментів розвели», «даішник, прикол», і т.ін., є причетним до цієї ситуації.
Кожен, хто перевищував і проїжджав на
«червоне», створюючи ауру безкарності
в нашій країні.
Домоглися, тепер нас не можуть зупиняти без причини і фіксувати, як швидко ми
летимо. А чого ви хотіли, друзі мої? Штраф
не сплачувати за явне порушення? Тепер
платимо кров’ю близьких і друзів. І це тільки
один гучний випадок, це відбувається по всій
країні кожен день. Ми самі навчили цьому
молодь, самі домоглися безкарності. І тут
уже не винен ні Порошенко, ні поліція, а
ми самі. І так, на жаль, у всіх сферах і в усіх
інстанціях. І ніхто не врятує, поки кожен
сам не стане відповідати за свої дії і міняти
свою свідомість.
Едуард РУБІН,
науковець, підприємець:
…Питання в системі – від видачі прав до
покарання за порушення. Поки права можна
купити (а ми знаємо, що
це так), поки інструктор
й інспектор не будуть
відповідати за свою роботу, ми не змінимо
ситуацію. Водійка в 20 років мала вже 8 (!)
порушень (це офіційні дані, а скільки ж було
неофіційних?), і при цьому ніхто не був
покараний; це призвело до того, що були
«покарані» ні в чому не винні 11 осіб, які
втратили життя і стали інвалідами… Відео
масового вбивства шокувало всіх. Правила
дорожнього руху написані кров’ю, а тепер необхідно терміново створити систему навчання
та контролю, яка теж створюється кров’ю.

Гарік КОРОГОДСЬКИЙ, бізнесмен:
– Я категорично проти
їзди в п’яному вигляді.
Проти порушень правил
дорожнього руху.
Тепер, після аварії,
мої машини повністю
дотримуються швидкісного режиму (хоча в аварії
були винні, мільйон відсотків, не ми). Але в
Бориспіль я їду зі швидкістю 90.
Тих же правил дотримуються мої діти.
Випив – таксі… Я це до чого: в очах суспільства вони, як і раніше, мажори, тому що мої
діти. Давайте судити не по тому, хто чий син/
дочка, а за записами камер. Проїхав на червоне – відповідай! Сів п’яний – відповідай!
Перевищив що завгодно – теж відповідай!

ЕКСПЕРТИ
Олег ГОЛУБЕНКО,
експерт в області ДТП:
– З 2015 року в нас
законодавчо визначена
відеофіксація порушень
ПДР і накопичувальна
система штрафів. Якби
ця система працювала,
то та ж Зайцева вже б не
їздила за кермом після
скоєння семи порушень. Їй би довелося
їздити вже з водієм і вона б не зробила
страшну ДТП. Але у нас ті, хто несе відповідальність за непрацюючу систему
відеофіксації, сьогодні найбільше кричать
про винність Зайцевої… Якби система працювала, то, як мінімум, 15% українських
водіїв відчували б постійний дискомфорт.
Якщо людина постійно порушує ПДР,
її просто відправляють на перездачу прав
і забирають на цей час права. Також крім
тестів на знання правил, необхідно проводити психологічні тести кожного водія.
Якщо людина не сприймає пішоходів, як
собі рівних, їй не можна дозволяти керувати авто.
Григорій МЕЛЬНИЧУК, урбаніст:
– В Україні на сьогодні є будівельні норми,
за якими магістральні
вулиці в містах проектуються під швидкість
100 кілометрів на годину.
Дуже дивно при цьому
вимагати від водіїв їхати зі швидкістю 60
кілометрів.

Частково причиною резонансних ДТП в
Україні є застрілі радянські норми проектування доріг, які розраховані на більшу швидкість,
ніж дозволена в Україні. За старими нормативами в Україні також розраховують ширину
смуг дороги. За радянськими нормативами
наша ширина смуги – 3,75 метра, в європейських стандартах ширина смуги – 2,5-2,75
метра. Наприклад, паркувальна смуга там
становить всього два метри. І ширина смуг,
і острівки безпеки на дорогах впливають на
швидкість кермування авто. Саме завдяки тому, що у Європі дотримуються інших
стандартів проектування доріг, там вдалося
досягнути мінімальної смертності на дорогах.
Олександр КРИЖАНІВСЬКИЙ,
експерт з безпеки дорожнього руху:
– У нас не працює
поліція. Можна подивитися – на кожному
кроці порушення є.
Після розформування
ДАІ в 2014 році новим
копам заборонили зупиняти водіїв для перевірки документів
без причини, а також полювати із засідок
з радарами. Тоді ж у відомстві обіцяли,
що ось-ось має запрацювати автоматична
система порушень дорожнього руху, проте
її немає досі. На аварійність впливає і дозволена швидкість: в європейських містах вона
становить 50 км/год., а іноді навіть і 30 км/
год. В Україні ж номінально діє 60 км/год.,
але по факту можна їздити до 79 км/год. без
штрафів. Саме швидкість зумовила велику
кількість жертв аварії в Харкові… Наїзд на
пішохода при швидкості 50 кілометрів на
годину дорівнює падінню з третього поверху.
На 90 кілометрах в годину – це 11-й поверх…
Ольга ДРОБИШЕВА,
координатор Національної програми
з попередження дорожньотранспортного травматизму
Traffic Challenge:
– Статистика ДТП
поступово змінюється
на гіршу, і це пов’язано
з відміною відеофіксації, а також відміною
багатьох контролюючих
функцій поліції. Якщо
буде прийняте рішення про повернення
відеофіксації і контролюючих функцій
поліції, і якщо все це запрацює, то навіть
з тими законодавчими нормами, які є сьогодні, в нас вже буде значне зменшення
травматизму та смертності.
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Алкоголь зникне
з кіосків
Олег ПЕТРЕНКО

Уже майже місяць у Києві
заборонено торгувати
алкоголем, зокрема й
пивом, у МАФах. Таке
рішення Київради від 14
вересня вступило в силу
з 10 жовтня. Cтоличні
депутати разом з працівниками Департаменту
міського благоустрою та
інспекторами КП «Київблагоустрій» провели з
цього приводу рейд.
…Від пива на вітрині у кіоску
біля метро «Берестейська» – очі
розбігаються. Хоч неподалік –
школа й коледж. Кіоскер Людмила вільно продає спиртне всім,
не зважаючи на вік. Відпустила
й інспекторам з благоустрою.
Останні відразу ж склали акт
з відео і фотофіксацією порушення.
– З цими документами звертатимемося в Департамент мі-

стобудування та архітектури для
розірвання угоди про сплату
пайової участі, потім підприємцю буде надано припис на
добровільний демонтаж МАФа.
Якщо цього не станеться, то
КП «Київблагоустрій» отримає
доручення на примусовий демонтаж. Уся процедура займе
тиждень-два, – пояснює перший заступника директора Департаменту міського
благоустрою Тарас Панчій.
– Алкоголь можна продавати
тільки у капітальних спорудах
– магазинах, супермаркетах,
де є вхідний контроль за його
якістю і вихідний контроль за
повноліттям покупця. За півмісяця дії рішення складено вже
33 акти про порушення.
Продавець каже, що про рішення Київради чула, але не
знала, що воно вже діє. Однак,
за її словами, без пива виручки
не стане для всіх платежів – зарплатні, податків, комуналки.
Депутат Київради Андрій
Андрєєв стверджує, що рішення

КОМЕНТАР
Юлія СОЛОХА, голова ГО «Центр захисту
громадського здоров’я»:
– Із 2013-го вивчаю міжнародний досвід законодавства в цій царині і можу сказати, що антиалкогольні ініціативи Київради є абсолютно позитивними. Такі
обмеження – нормальна практика у багатьох країнах
Європи і світу. І там нормально живуть. Україна, на
жаль, не має стратегії і комплексного підходу до вирішення цієї проблеми.
Ця робота на державному рівні не ведеться. Тому Київрада пішла шляхом
міжнародного досвіду. Якраз обмеження продажу алкогольних виробів
у часі і в певних місцях – світова практика. Київрада зайняла позицію
не бізнесу, а більшості громади, яка потерпає від компаній напідпитку.
Будь-які, навіть найбільш цивілізовані правила, які обмежують прибутки,
будуть сприйматися бізнесом негативно. Тож Антимонопольному комітету
треба налагоджувати діалог з владою, а не бізнесом. Ми пропонуємо
на законодавчому рівні дозволити органам місцевого самоврядування
самостійно встановлювати час і місця продажу алкоголю, якщо цього
вимагає громада. Щоб жодні суди цього не могли скасувати.

законне: Київрада, як представницький орган киян, по-перше,
мусила відреагувати на ініціативу
громади саме таким чином, а,
по-друге, визначення функціонального призначення МАФів –
повноваження винятково міської
влади.
…У генделику на Палладіна,
24 продавець налив міським
депутатам і посадовцям мерії
коньячку, підігрів по пиріжку, а
коли довідався, що вони прибули
з інспекцією, заявив, що… не
працює тут. Рішення не захотів
читати, бо не знає державної
мови.
– На цю наливайку було багато скарг мешканців довколишніх будинків: тут увечері люди
бояться навіть ходити. Такому
об’єкту не місце в столиці, –
стверджує депутат Київради
Владислав Михайленко.
«Вечірка» у нього, як Київрада
діятиме, якщо Антимонопольний
комітет оскаржить у суді й це
рішення, як сталося із забороною
торгівлі алкоголем вночі.
– Обидва рішення Київради
діють. На постанови судів перших
інстанцій ми подали апеляцію.
Звісно, Антимонопольний комітет, як орган, що захищає підприємців, належно виконує свої
обов’язки. А Київрада захищає
інтереси громади. Ми працюємо
з парламентарями, щоб внести
зміни в законодавство. Але не
можемо просто сидіти і чекати,
коли парламентарі знайдуть час,
щоб проголосувати за рішення,
які потрібні місту, а робимо щось,
що в наших силах, – заявив пан
Михайленко.

АГЗС: бути чи не бути?
Андрій КОВАЛЕНКО

Скраплений газ удвічі дешевший бензину. Ця економічна аксіома послужила
стимулом щодо ініціативи
зі створення мережі комунальних автозаправних
станцій у столиці.
Як відомо, сама ідея – не нова.
Ще 2011 року в Київраді існував
проект рішення щодо встановлення
десяти автозаправних комплексів.
Передбачався також своєрідний
бонус для власників «Картки киянина» – можливість придбання палива
на одну чи дві гривні дешевше.
Схоже, сьогодні ця ініціатива
отримала нове «дихання». Найімовірніше, з двох передумов.
По-перше, автомобілісти масово
переходять на скраплений газ,
оскільки це пальне удвічі дешевше,
ніж бензин. По-друге, самих автомобільних газозаправних станцій
(АГЗС) суттєво поменшало навесні
цього року, коли київська влада
припинила діяльність 353 об’єктів.
З них 101 заправку демонтували примусово. Серед озвучених
причин – порушення дозвільних
норм, передовсім у сферах землекористування й дотримання
стандартів безпеки.
70% обсягу продажів скрапленого газу в Києві припадало на
нелегальні газові заправки. Через
це бюджет столиці недоотримав
орієнтовно 625 мільйонів гривень.
А недавні події навколо поновлення
будівництва сумнівно-законної
АЗС на вулиці Ревуцького в Дар-

ницькому районі – з димовими
шашками, зламаними парканами,
сльозогінним газом і кривавими
«розборками» – викликали неабиякий резонанс у міській владі та
ЗМІ. Київські автозаправки стали
однією з найдражливіших тем серед
місцевих громад та активістів…
Нині діючі комплекси розміщені
подекуди хаотично, а низка об’єктів несуть потенційну загрозу для
мешканців і екологічної безпеки.
До того ж, роботу багатьох станцій
потрібно привести у відповідність
до чинних норм. Водночас попит на
дешеве пальне зростає, а легальні
АГЗС його не задовольняють.
Значні застереження щодо мережі комунальних заправок висловив у розмові з «Вечіркою» Вадим
Васильчук, голова тимчасової
контрольної комісії Київради
з питань перевірки діяльності
автозаправних станцій (в тому
числі газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва:
– Головне, щоб ми не отримали
черговий проект, де у звітності в
графі доходу показуватимуть нулі,
або у кращому разі самоокупність.
Тим паче – в такій надприбутковій
сфері, як газові заправки. Не розумію, за рахунок чого на комунальних станціях пальне продаватиметься за суттєво нижчими цінами?
Адже всі гравці ринку купують газ
на аукціонах за реальною вартістю.
Однак, ідея мережі комунальних
заправок має право на життя. Її
слід обговорювати в колі експертів
і керівників міста.

ПАРКОВКА

Зайняв не своє місце – заплати
тисячу гривень
Олександр ПИРЛИК

Відтепер парковка на місцях для інвалідів прирівнюється до грубих порушень
правил дорожнього руху.
Відповідальність за неї куди
серйозніша, ніж, наприклад, за істотне перевищення швидкості.
Штрафи загрожують і власникам
парковок, які не виділили певну
кількість безкоштовних пільгових
місць. Такі заходи регулюються новим Законом «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за
парковку, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю», який
минулого четверга вступив у силу.
Адміністративний кодекс України, відповідно до закону оновленого
документа, доповнюється новою
частиною, яка передбачає чима-

лий штраф – 1020-1700 гривень за
стоянку або зупинку на місцях для
інвалідів. До речі, порушникам,
які зайняли пільгові місця, загрожує не тільки високий штраф – їх
автомобіль можуть евакуювати на
штрафмайданчик. При цьому в законі обумовлено, що, якщо водій
з явними ознаками інвалідності
забув документ, що підтверджує
його проблеми зі здоров’ям, або
відповідні документи відсутні у
пасажирів, яких перевозить звичайний водій, їх не можна притягнути
до адмінвідповідальності.
Такий же штраф встановлений і
для власників парковок, які не забезпечили місця для машин людей
з обмеженими можливостями. Це
стосується і парковок біля житлових
будинків (крім приватних будинків)
на тротуарах. Більше того, якщо
біля будинку, де проживає людина
з особливими потребами не має
жодного місця для паркування, то
вона має повне право вимагати
його облаштування від власників.

Штраф встановлений і
для власників парковок,
які не забезпечили місця
для машин людей з обмеженими можливостями
– Процедура досить проста – ви
звертаєтесь до будь-якої громадської організації, яка має право
складати відповідні протоколи,
пояснюєте свою проблему і можете
спокійно вимагати від ЖЕКів чи
ОСББ, в залежності від того, кому
належить будинок, окремого місця

для паркування, – пояснює Уповноважений Президент України
з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.
Щодо парковок, то кількість місць
для безоплатного паркування інвалідів має становити не менше
10 відсотків від загального числа
паркомісць на майданчиках. При
цьому пільгові місця повинні розташовуватися зручно і максимально
близько до в’їзду на парковку, а на
стоянках біля будівель – як можна
ближче до входу в них. За інвалідами
закріплюється право безкоштовно
ставити свої машини на будь-яких

вільних місцях, якщо на парковці
немає виділених місць. Ігнорувати
закон не вийде – надто вже дорого,
адже штраф зростатиме щоразу
у двічі.
– На своїй парковці ми вже відвели місця для відповідних клієнтів –
10%, як і годиться, адже штрафи
суттєві та й суто з моральної точки
зору це правильно. Чув, що в Україні більше 3 мільйонів людей і в
них теж є свої потреби, – коментує
власник приватної парковки Ігор
Дмитрук.
Право контролювати дотримання
законних прав інвалідів або водіїв,
які їх перевозять, а також залучати
до відповідальності порушників
покладено на поліцію.
Хочу наголосити, що представник
поліції може перевірити будь-кого
про наявність відповідних документів. І хотів би застерегти тих, хто
планує хоч якимось чином порушити даний закон. За неправомірне
використання знака «водій з інвалідністю», тобто, якщо абсолютно
здорова людина захоче таким чином
обманути представників поліції, для
таких випадків також передбачена
відповідальність – штраф від 1020
до 2070 гривень, – розповів Голова
Національної поліції України
Сергій Князев.
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ПОГЛЯД

Зміни на 100 мільйонів
 30 ЖОВТНЯ ЗАВЕРШИЛОСЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ-2018
Марія КАТАЄВА

Вподобані ініціативи підтримали
понад 130 тисяч киян, віддавши
444,5 тисяч голосів. За попередніми даними, до фіналу увійшло 42
великих та 51 малий проект на загальну суму 100 мільйонів гривень.
Реалізовуватимуть їх у 2018 році.
Другий Громадський бюджет показав,
наскільки затребуваний такий інструмент
у мешканців столиці. Якщо у 2016 році було
подано 496 проектів, 312 з яких успішно
пройшли оцінку і були винесені на голосування, то у 2017 році ці цифри склали 809 і
564 відповідно. За проекти ГБ-1 проголосувала майже 51 тисяча киян, віддавши 112
тисяч голосів, у ГБ-2 ці показники зросли
майже втричі. Вдвічі збільшилася і сума
коштів для втілення проектів Громадського
бюджету – з 50 до 100 млн гривень.
– Цьогоріч кияни як ніколи активно долучилися і до створення та подання проектів
до Громадського бюджету, і до голосування.
Я брав участь у багатьох
зустрічах і обговореннях, і з приємністю зазначав щоразу більшу
кількість залучених,
– відзначив перший
заступник КМДА Геннадій Пліс. – Мешканці міста стали також
об’єднуватися у тематичні групи, були

дуже винахідливі, коли розповідали про
свої проекти, їх переваги. Разом із тим,
автори з повагою та увагою слухали своїх
колег – по-суті, опонентів. І це теж говорить
про рівень соціальної зрілості киян. Це я
вважаю позитивним не лише для даного
проекту, а й для розвитку міста у цілому.
Що стосується тих, хто вийшов до фіналу:
звичайно, люди найбільше турбуються про
те, що близьке саме їм. І на що у міському
бюджеті, яким би збалансованим він не був,
не завжди є кошти. Освітні та спортивні
проекти були у фаворі й минулого разу, тому
я не здивований. Особисто мені до вподоби проекти, які спрямовані на інновації,
екологічні та стратегічні. Щиро радий, що
зросла не лише сума, яку місто виділило для
Громадського бюджету та кількість поданих
до нього проектів. Зросла реальна взаємо-

дія, співпраця та взаємна відповідальність
киян і влади. І це неодмінно відобразиться
на добробуті всіх нас…
Перше місце з рекордною кількістю
4264 голоси посів проект «Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії
«Введенська». За майже два мільйони
гривень планують створити сучасний та
інтерактивний освітній простір, куди діти із
задоволенням приходитимуть за знаннями
й навичками, зможуть виявити і розкрити
справжні таланти.
В десятці лідерів серед великих проектів (до 2 мільйонів гривень) – створення
архітектурної концепції та ескізного проекту
сучасного Підземного археологічного музею
на Поштовій площі, ремонт гематологічного відділення Київської міської клінічної
лікарні №9, безкоштовні онлайн-курси
з англійської мови для 10 тисяч киян від
Lingva.Skills, нове приміщення палацу
урочистих подій Деснянського району,
проведення до Дня Києва Міжнародного
фестивалю дитячо-юнацької творчості
«Сонячний каштанчик», встановлення
сучасних спортивних майданчиків на території дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів Південної Борщагівки,
створення відкритої онлайн-бібліотеки
аудіокниг українських письменників, а
також лабораторії з дослідження систем
енергозбереження на базі факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних
систем (ФРЕКС) КНУ імені Тараса Шевченка
і лабораторії робототехніки в школі № 52.

Серед малих проектів (до 400 тисяч
гривень) перше місце за кількістю голосів
виборов «Русанівка – зелений острів».
Його підтримало 1852 киянина. Автори хочуть зробити Русанівську косу комфортним
місцем відпочинку: почистити територію
пляжних місць і намити туди новий пісок,
розташувати кілька роздягалень та урн.
Також в топ-10 рейтингу малих проектів опинилися такі ідеї: встановлення
«сонячних лавок» та систем автономного
вуличного освітлення в Голосіївському
районі, ремонт центральних сходів гімназії «Либідь», утеплення приміщень та
благоустрій території гімназії «Міленіум»,
облаштування простору неформальної
освіти для молоді в НАУ, заміна дитячого
майданчика по вул. Ак. Грекова, створення
приміщень для проведення уроків військової підготовки «Захисник вітчизни»
(школи №№ 252 і 285), закупівля нового
діагностичного обладнання для філії №9
КНП КДЦ Шевченківського району та
мультимедійний проект «Живе місто»
з віртуальними екскурсіями столицею.
– Щодо всіх інших
проектів — як мінімум,
для тих, хто подолав
прохідний бар’єр в 1000
голосів для великих, та
400 голосів для маленьких проектів, зроблю
все, щоб розпорядники бюджетних коштів
проаналізували їх, і також розглянули можливість реалізації, – пообіцяв заступник
міського голови — секретар Київради
Володимир Прокопів.
Наразі Громадська бюджетна комісія
розглядає скарги щодо голосування, а наступного тижня офіційно оголосять переможців.

ПРОБЛЕМА

Вода чи коктейль
із фосфатами
вивозити на утилізацію). А в другій
ємності вже відбувається доочищення відстояної води. Потім вона
Чому ми п’ємо воду з фосзнову використовується в процесі
фатами? Хто вбиває нас і
миття машин.
головну річку України? ВідПеревірити виконання всіх цих
повісти на ці запитання ГО
необхідних умов, з технічного
«Стоп корупції» та Асоціація боку, нескладно. По-перше, перибалок України запроревіряючим структурам потрібно
понували громадськості
переконатися, звідки беруть воду
разом.
для робочого процесу. І якщо вона
безперервно подається з водопроВиявляється, багато столичних воду або свердловини, ніякого
автомийок скидають відходи про- замкнутого циклу на автомийці
сто в зливову каналізацію. А потім немає. Друге – необхідно перегляця брудна вода, насичена миючи- нути журнал фіксації вивезення
ми засобами, потрапляє в Дніпро. відстояного мулу. Якщо його неУ Києві тільки офіційних автоми- має, це ще раз підтверджує, що
йок налічується аж 2726! Неофіцій- мийка зливає відпрацьовану брудних – у кілька разів більше. Але й ну воду в зливостоки, у кращому
це ще не все: обов’язковий договір випадку – в каналізацію. Та якщо
на водозабір і скидання води з навіть вода після миття машин
«Київводокаскидається
в каналізаналом» укла- Якщо не почати вжили лише 820
цію, все одно
автомийок. вати заходи зараз, то
фосфати безА де ж тоді незабаром про питну
перешкодно
беруть і, го- воду з наших річок взагалі мож- потрапляють
ловне, куди на буде забути. Необхідно кате- в Дніпро, бо
с к и д а ю т ь горично заборонити неочищені для очисних
споруд вони
відпрацьов а н у в о д у стоки! А на порушників накла- невловимі.
дати серйозні санкції, аж до
решта 1900?
Фосфати
З г і д н о кримінальної відповідальності містять майдокументаже всі миючі
ції, багато мийок столиці вико- засоби. При заборі питної води заристовують замкнутий цикл водної старілі очисні споруди не читають
циркуляції. При будівництві під формулу фосфатів, пропускаючи
ними повинні бути побудовані їх, а тому вони безперешкодно порезервуари. У першому резер- трапляють в крани наших квартир,
вуарі використана брудна вода вважають в громадських органівідстоюється (мул, що утворився, заціях. Тобто, фактично ми п’ємо
спеціалізовані машини повинні воду, насичену відходами з автоПетро ЗУБЕНКО

мийок. Потрапляючи в людський
організм, фосфати провокують
онкологічні захворювання. Ось і
виходить, що автомийки зі своїми відходами є чи не основною
причиною отруєння питної води.
Дніпро – головна водна артерія
України, яка забезпечує питною
водою дві третини населення країни. І 37 відсотків усіх захворювань
безпосередньо пов’язані із вживанням неякісної питної води.
Чим не парадокс: в Україні налічується 1 млн 300 тис га прісноводних водойм (за цим показником ми
займаємо перше місце в Європі),
і в той же час ми вважаємося маловодною країною, оскільки наші
водні ресурси через забруднення
не придатні до водозабору питної
води.
Статистика жахлива: торік у водойми України було скинуто понад
2 мільярди кубометрів стоків, з
яких понад третина – неочищені
або недостатньо очищені води.
– Завважте, це без урахування
того бруду, що потрапляє в річки
зі зливостоків, минаючи очисні
споруди – говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. – Практично всі
автомийки скидають свої відходи в
річки, щоб не платити додатково за
очищення. Тисячі тонн солі після
зими разом із весняними струмками потрапляють по зливових
стоках до водойм. Отрутохімікати
з полів змиваються дощами і по
дренажних каналах стікають у водойми, що призводить до масового
мору риби. Ми й не помітили, як
через таку злочинну безгосподар-

ність змінилася сама екосистема:
у Дніпровських водосховищах
солоність води помітно збільшилася, і сьогодні в Каховському та
Кременчуцькому водосховищах
можна зустріти рибу-голку та навіть дрібних медуз.
Вчені стверджують, що вода у
вітчизняних водосховищах – на
рівні 4-го класу. А це категорія
особливо брудних вод. Застарілі
очисні споруди не справляються зі

своїм завданням, бо розраховані
максимально на очистку води
2 класу. Додають тривоги ще й
водопровідні труби піввікової
давнини, в яких іржі більше, ніж
металу. Тому, щоб у наші квартири
прийшла хоч якось очищена вода,
її посилено хлорують. Не варто
втім забувати, що після кип’ятіння
хлорованої води утворюються
сполуки, що стимулюють розвиток
серйозних захворювань.

до теми
Анна СЛОБОДЯНЮК, ПАТ «АК «Київводоканал»:
– Ми постійно перевіряємо автомийки, які скидають свої відходи разом із миючими засобами до водойм. Через те, до речі, вони
і «цвітуть». Але ми не екологічна служба, не відключаємо нікого.
Це трохи інша сфера відповідальності… Вода, яка надходить
до споживача, очищується і не містить фосфатів. Є державні й
санітарні норми, ми щодня, до речі, у себе на сайті вивішуємо,
за якими показниками вода їм відповідає, а за якими – ні. Крім
того, Держпродспоживслужба щодня збирає до тисячі проб на
контрольних точках. І якби вони виявили щонайменше перевищення допустимих норм, нам би просто заборонили водопостачання. Ті ж, хто лякає киян фосфатами у питній воді та онкологічними захворюваннями, хай би спочатку показали результати
досліджень, а не користувалися неперевіреною інформацією.
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СУСПІЛЬСТВО
ОПИТУВАННЯ
«ВК»

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ПРОТИ

Пограймося
у… біженців?

Микола ПАЦЕРА

Неймовірно, але факт:
нещодавно у Києві презентували настільну гру «Переселенська блуканина», в
якій відображено десятки
ситуацій, з котрими стикаються… біженці від війни
на Донбасі. Чи варто дивуватися, що гра викликала
обурення користувачів і, в
першу чергу, самих внутрішньо переміщених осіб?
Створили це неординарне розважальне дійство учасники програми «Радник з питань внутрішньо
переміщених осіб», що здійснюється неурядовою організацією
Stabilization Support Services за
підтримки посольства Великої
Британії в Україні. Як повідомила
координатор розробки гри виконавчий директор Stabilization
Support Services Ольга Іванова, вони
мали на меті розповісти про проблеми внутрішньо переміщених
осіб людям, які не мають досвіду

переселення. Таким чином було
відображено 76 типових ситуацій,
через які проходять біженці в реальному житті. Але подані вони не
надто тактовно й етично, про що
свідчать численні відгуки самих
переселенців.
За словами Ольги Іванової, розробка цього «соціального шедевра»
в ігровій формі тривала близько
півроку, а всього випущено 450
екземплярів українською та 50
англійською мовами. Гра розповсюджується безкоштовно: щоб
її отримати, потрібно заповнити
анкету на сайті організації та її
сторінці у Facebook. Англійські
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Чи не заважає
вам мобільний
телефон?

примірники підготовлені для філій
міжнародних організацій в Україні,
що зацікавилися проектом.
– Таким примітивізмом навряд
чи можна зацікавити людей, котрі
не пережили трагічних ситуацій,
деякі з них вигадані й описані
неправдоподібно, – говорить переселенець з Луганська Василь
Несторенко. – Тих же, хто переніс

ДУМКИ ВГОЛОС
Валерія БІЛОУСОВА, психолог, яка два роки працює
з ВПО і займається реабілітацією воїнів АТО:
– Гру потрібно заборонити на законодавчому рівні. Сама по собі
ідея кумедна. Але, судячи з усього, розробники не до кінця розуміють, через що пройшли люди, які залишили житло, бізнес, родичів
похилого віку на Донбасі. І не можна змушувати людей грати в те,
що заподіяло й продовжує спричинювати біль. Не можна знецінювати ті страждання, через які пройшли переселенці. А якщо говорити про психологічний стан моїх підопічних, то багато хто з них досі
ночами кричить, коли обстріли бачать уві сні.

ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Шкідливість мобілок
не доведено, але…
Ніна ГУЦУЛ

Нещодавно довелося проїхатися у метро від однієї кінцевої
зупинки до іншої, що стимулювало до спостережень. Пасажири у вагоні змінювалися,
та незмінною була картина:
зайшовши, як правило, діставали гаджети…
У наш час мобільні телефони – не лише засіб розлади та уповільнену реакцію в любителів
комунікації. Часто-густо вони використовуються потеревеніти з мобільного.
не за прямим призначенням, а як плеєр, фотоЗакордонні лікарі не радять чоловікам носити
апарат, книжка, пристрій для гри тощо. Більшість телефони на рівні талії, бо випромінювання може
споживачів узагалі не уявляють свого життя без вплинути на потенцію, а жінкам – тримати їх
«труби» – своєрідної візитівки, статусної речі. на шийному шнурку, щоб не захворіти раком
Психологи навіть не радять повністю забороняти молочних залоз.
користуватися мобільними телефонами: бо ж
Дослідження в Голландії показало, що вице – всупереч молодіжній субкультурі, людина користання мобільників впливає на когнітивні
без мобільника – наче «біла ворона».
здібності людини. Німецькі вчені виявили, що
Дослідницькі дані щодо шкідливості мобіль- в тих, хто мешкає біля телефонних станцій,
них суперечливі. Низка вчених не вбачає залеж- збільшується ризик захворіти на рак. А досліність розвитку пухлин від використання такого дження, профінансоване Європейським союзом,
зв’язку. Експерти лише
засвідчило, що випромінювання
визнають мінімальний
від мобільних телефонів руйнівно
Дослідницькі дані щодо
ризик наслідків впливу
діє на клітини організму.
шкідливості мобільних
електромагнітного виПоказово, що вже й метеоролопромінювання на стан суперечливі. Низка вчених ги – проти мобільних. Так, служкров’яного тиску, сер- не вбачає залежність роз- ба погоди Франції попередила
цевого ритму, виниквитку пухлин від викори- громадян, що використовувати
нення головного болю
мобілки під час грози небезпечстання такого зв’язку
й нудоти. Єдиний, не
но, причому телефонувати не
поставлений під сумнів факт: вплив радіохвиль обов’язково, досить, аби телефон був включастоти 900 Мгц, що підвищує кровоток у корі чений, – він здатен спровокувати влучення
головного мозку. Та цього замало, аби винести блискавки в людину. В Україні теж надають
мобілкам обґрунтоване звинувачення. А оскільки увагу цій дражливій темі. Втім, здебільшого
поки що вагомі докази негативного впливу цього на вітчизняних теренах поширена думка, що в
засобу зв’язку на здоров’я відсутні, компанії, режимі розумного використання радіотермінащо випускають такі гаджети, наввипередки лами електромагнітний вплив не завдає шкоди
ошелешують публіку все новими новаціями.
користувачам мобільних телефонів.
Деякі вчені Швеції переконані, що розмови по
– Встановлено, що радіотелефон стільнимобільному більше години на день призводять кового мобільного зв’язку стандарту GSM-900
до раку мозку, а в Італії зафіксували часті нервові є джерелом електромагнітного поля УВЧ-ді-

на собі всі страждання біженця
від війни на Донбасі, ця гра просто дратує. Краще б за ці кошти
видали довідкову літературу для
переселенців із роз’ясненнями,
де і як можна вирішувати болючі
проблеми. Але ж для цього потрібно потрудитися, щоб знайти
потрібну інформацію, а так узяли,
розцяцькували шмат картону і –
розважайтеся, недолугі. Сором!
– Це все одно, що зіграти з онкохворим у гру про те, як він рухався від етапу до етапу лікування:
спочатку діагноз, потім операція,
потім хіміотерапія, – зауважує переселенка з Горлівки Олександрина
Кругленко. – Може, я драматизую,
і наше становище треба сприймати саме як гру? Або я чогось не
розумію у цьому житті, або творці
гри забули, що добрими намірами
дорога до пекла встелена...



ПОРАДИ



Не тримайте трубку впритул до вуха.
Загасання радіохвиль сигналу пропорційне квадрату пройденої відстані – це
ази фізики. Припустимо, відстань від антени трубки, яка щільно притиснута до вуха,
і до головного мозку приблизно 1 см. Тоді
всього на 1 см відсунувши від вуха трубку,
ви збільшите відстань від неї до мозку вдвічі,
а значить, потужність, яку випромінює
антена в мозок, знизиться в 4 рази.
Тримайте телефон за нижню частину. Антена знаходиться у верхній.
Якщо прикривати її рукою під час розмови, вона втрачає ефективність приблизно
на 5-10 дБ, і тому змушує передавач
підвищувати потужність в 3 рази.
Не слухайте телефонні гудки.
Тримайте слухавку біля вуха тільки
після відповіді абонента. В момент виклику
мобільник працює на максимальній
потужності. Випромінювана сила сигналу
знижується до мінімально допустимого
рівня через 20 секунд після того, як було
натиснуто кнопкау виклику – тобто, якраз
до початку розмови. Також зверніть увагу,
що найперший довгий гудок з трубки з’являється лише на 10-й секунді, і не має сенсу
одразу прикладати до вуха телефон після
набору номера.




апазону. Найбільші рівні ЕМП реєструються
на відстані 5 см від радіотелефону, – говорить
Вадим Думанський, доктор медичних наук,
старший науковий співробітник ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва
НАМН України». – При цьому щільність потоку
електромагнітної енергії в залежності від марки
телефону становить від 15 до 150 мкВт/см2… У
зв’язку з тим, що організм дитини найбільш
уразливий до дії різних факторів, у тому числі й
до електромагнітного випромінювання, а також
враховуючи, що при використанні терміналу
стільникового зв’язку електромагнітне випромінювання впливає безпосередньо на мозок,
який у дитини знаходиться в стадії постійного
розвитку, не рекомендується дітям до 6 років
використовувати мобільні телефони. Особам до
16 років доцільно обмежити час користування
до 30 хвилин на добу.

Сергій, торговий агент:
– Мені важко
уявити сучасне
життя без мобільного телефону, особливо
у столиці. Часто
думаю, що занадто вже зловживаю гаджетами, але все це
завдяки роботі. У вільний час
намагаюсь новини читати з
газет чи прослуховуванням
радіо. А ще не подобається,
коли приклад дорослих, які
постійно занурені у смартфони,
повторюють діти.
Сергій,
тимчасово безробітний:
– Якщо розглядати мобільні
телефони з точки
зору дзвінків, то
навряд чи у сучасному житті
без них можна обійтися. Вони
допомагають досить швидко
та зручно вирішити будь-які
питання, як по роботі, так і
суто побутові.
Аліна, журналіст:
– Так, звичайно, у роботі мобільний
телефон мені
дуже допомагає.
Якщо говорити
про використання усіх можливостей смартфону, то він
дуже полегшує життя. Скажімо,
мені потрібно домовитись про
інтерв’ю. Я просто знаходжу
потрібну людину у соцмережі,
пишу їй повідомлення чи просто дізнаюсь номер телефону
і все. Витрачаю на це лише
кілька хвилин. І мені не потрібно шукати її на заходах,
куди вона часто приходить, і
думати, чи відвідає вона сьогодні прес-конференцію.
Петро, водій:
– Я не часто
користуюсь мобільним телефоном, тому не
можу сказати, що
він мені заважає. Переважно
говорю, коли мені телефонує
керівництво. В родині знають,
що я на роботі, тому не часто
турбують. А поза трудовими буднями намагаюсь спілкуватися
особисто, так набагато краще.
Ірина,
приватний підприємець:
– Так, мобільний забирає багато часу у нашому
сьогоденні, але
без нього вже
нікуди. Разом
з тим потрібно виховувати в
собі культуру користування
смартфонами. Наприклад, я
з чоловіком принципово не
використовуємо мобільні телефони, коли ми разом чи десь
на прогулянці, щоб дзвінки не
відволікали від спілкування.
Відповідаємо лише на вкрай
важливі виклики.
Опитування провели
Олександр ПИРЛИК і Олексій
ІВАНОВ (фото)
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ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

В Колонній залі КМДА вперше відбулися Віденські бали – два дорослих та
один дитячий. Під час заходу провели благодійний аукціон, найдорожчим
лотом якого стали боксерські рукавиці Віталія Кличка з його автографом.
Вони пішли з молотка за 35 тисяч гривень. Кошти від аукціону спрямують на
розвиток столичного Центру реабілітації дітей з інвалідністю.

Столичні рятувальники разом
провели спільні навчання що
відації надзвичайних ситуац
періоду. Зокрема рятували по
час ожеледиці.

На вулиці Олександра Архипенка в Оболонському районі в рамках
експерименту облаштовані сучасні острівці безпеки – з дорожньою
розміткою, знаками та тактильною плиткою. Такі острівці зменшують
час перебування пішоходів в зоні можливого наїзду, унеможливлюють обгін на пішохідному переході і змушують водіїв заздалегідь
гальмувати перед проїздом.

На будинку по вулиці Пушкінській, 19 відкрили меморіальну дошку народному артисту України Юрію
Гуляєву. Співак працював у театрі опери та балету,
давав концерти, а також був першим публічним
виконавцем пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

Біля ВДНГ «Київавтодор» представив спецтехніку для зимового
періоду. Це 130 машин, в тому числі 17 одиниць снігоприбиральної техніки, які цьогоріч місто отримало з Німеччини.

Біля кінотеатру
«Аврора» оновили
парк. Зусиллями
«Київзеленбуду»
висаджено
102 дерева, 438 кущів,
облаштовані жива огорожа, квітник та газон.

Технологію безконтактної оплати картками Mastercard запустили
на другій лінії швидкісного трамваю в Києві — Троєщинській. Пасажири 5 маршрутів швидкісного трамваю столиці мають змогу розраховуватись за проїзд банківськими картками.

У неділю чемпіон У
девський встанови
92-кілограмовий а
на 19,5 метрів за 5
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м з іншими службами та відомствами міста
одо реагування та взаємодії під час лікій, що характерні для осінньо-зимового
остраждалих з палаючого автомобіля під

України зі стронгмену Віктор Посуив новий рекорд у категорії «Спорт».
атлет протягнув 21,5-тонний газовоз
52 секунди.
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Завершено роботи з реконструкції та благоустрою парку
«Юність», розташованого між вулицями Уманською, Курською,
Єреванською та Козицького.

Під час прем’єри програми «Цирк рекордів»
команда «Кобзов» встановила нове досягнення Національного реєстру рекордів
України. Це найбільша кількість мотоциклістів, що рухаються в одній сфері.

У рамках підготовки до реалізації проекту Громадського бюджету «Русанівка – зелений острів» на пляжі біля дитячого кораблика розпочали гідронамив піску.

Наприкінці роботи виставки «Проект Енеїда»,
що була відкрита в Національному художньому
музеї впродовж двох місяців, пройшла зустріч
із сином найвідомішого ілюстратора «Енеїди»
Анатолія Базилевича, художником Олексієм.

У галереї «Лавра» відкрилася виставка робіт Міжнародного фотоконкурсу газети «День», що представляє найяскравіші репортажні світлини за останні роки.

До Хелловіна у суботу центральними вулицями Києва – від Золотих
воріт до Пішохідного мосту – пройшов Зомбі-парад. Учасникам пропонували випити чай із гарбузовим варенням та скуштувати містичного
печива.
Фото Ірини КРИКЛІ, Олексія ІВАНОВА , Віктора ПІСКУНОВА та Бориса КОРПУСЕНКА
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Тут мовчки все
кричить…


ПІД «СВІЧКОЮ ПАМ’ЯТІ» ДОБУДУЮТЬ ПІДЗЕМНУ ЧАСТИНУ МЕМОРІАЛУ
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Міністерству культури і
столичній владі надано
урядове доручення –
вирішити питання про
подальший розвиток
Національного музею
«Меморіал жертв Голодомору».
Йдеться про подальшу реалізацію проекту будівництва меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору
на вулиці Лаврській.
– Уперше ідею спорудження Меморіалу жертв Голодомору було висловлено ще у
діаспорі, але вона не могла
бути реалізована до здобуття незалежності, – ділиться
спогадами Віталій Огієнко,
співробітник Українського інституту національної пам’яті. – В Україні
за цю ідею вперше почали
агітувати ще наприкінці
1980-х краєзнавці, які пізніше об’єдналися в Асоціацію
дослідників голодоморів.
Повною ж мірою вона була
артикульована у вигляді однієї із рекомендацій міжнародної науково-теоретичної
конференції «Голод-геноцид 1933 року в Україні».
Додатковим стимулом стало
спорудження пам’ятників,
знаків, хрестів на честь загиблих у самому Києві (меморіальний знак на Михайлівській площі), а також в
інших місцях, наприклад,
пам’ятника-меморіалу на
Зажур-горі біля Мгарського
Спасо-Преображенського
монастиря на Лубенщині…
Як дізналася «Вечірка»,
плани спорудження меморіалу виношувалися ще у
2003 році. Його територія
мала «прописатися» поряд
із будівлею військової ко-

мендатури на Печерську.
Розглядалися інші варіанти:
Наводницький парк на Набережному шосе (між мостом Патона і пам’ятником
засновникам Києва), парк
біля Михайлівського Золотоверхого собору, а також
територія Володимирської
гірки.

Саме будівництво
меморіалу розділили
на дві черги: меморіальний комплекс
і, власне, сам музей.
На сьогодні зведено
лише першу чергу
комплексу
Проте ці проекти так і не
були втілені у життя здебільшого через складнощі
вбудови нового об’єкта до
існуючого природного і
культурного ландшафту. Так,
наприклад, під час огляду
Володимирської гірки виникло питання: чи доцільно
будувати меморіал вищим

за пам’ятник Володимиру
Хрестителю?
У 2004 році ідея спорудження нарешті отримала
підтримку на Банковій: згідно з президентським указом
«Про вшанування жертв та
постраждалих від Голодоморів в Україні» урядовці мали
вирішити питання щодо будівництва нового пам’ятника. Тоді ж у КМДА видали
розпорядження №1445, де
передбачалося спорудження меморіального музею
протягом 2005-2006 років.
Його планували розмістити
на дніпровських схилах, у
районі парку Слави та Калинового гаю.
Найвагомішим кроком на
цьому шляху стало ухвалення Закону «Про Голодомор
1932-1933 років в Україні».
Таким чином, Верховна Рада
зобов’язала Кабмін «вирішити в установленому порядку
за участю Київської міської
державної адміністрації» питання щодо спорудження меморіалу. А навесні 2006-го,
зважаючи на «благословін-

ня» тодішнього президента
Віктора Ющенка, стартував
новий конкурс на кращий
проект меморіального
комплексу. Переможцем
було оголошено авторський
колектив, очолюваний художником-монументалістом
Анатолієм Гайдамакою. Проте сам меморіальний комплекс зводився в авральному
режимі: у будівельників був
лише ескізний проект, а повний комплект документації
довелося доробляти вже у
«процесі».
– Усе робилося як на пожежі. Президент Ющенко
затягнув з початком цього будівництва: меморіал пам’яті, який був його
«лебединою піснею», примудрився перетворити на
напівфабрикат, – пригадує
художник Анатолій Гайдамака. – Віктор Андрійович
не міг вирішити, яким має
бути монумент: до останнього дня проводив конкурси
на кращу скульптуру-ідею
Голодоморів. Я запропонував проект, за яким музейна
частина комплексу мала бути
підземною, а парк Слави
залишався б недоторканим.
На жаль, не вдалося…
На момент відкриття меморіалу, який приурочили
до Дня пам’яті жертв Голодоморів у листопаді 2008-го,
будівельні роботи ще не
були завершені. Саме будівництво меморіалу розділили
на дві черги: меморіальний
комплекс і, власне, сам музей. На сьогодні зведено
лише першу чергу комплексу. За словами експертів,
майбутні споруди повинні
максимально вписуватися
у ландшафт київських гір,
оскільки проектуватимуться
на території, що віднесена
до буферної зони об’єкта
ЮНЕСКО.

«Через голод сталася деформація культури»
Останньої суботи листопада
в Україні пом’януть наших
співвітчизників, померлих
через голод, штучно створений
комуністично-більшовицькою
владою. Які заходи заплановані до цієї скорботної дати? На
запитання «Вечірки» відповідає
Леся Гасиджак, перший заступник генерального директора
Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».
– Лесе Іванівно, які музейні заходи заплановані на 25 листопада?
– До Дня пам’яті жертв Голодомору
наш музей готує декілька різнопланових заходів. Насамперед, різноманітні
освітні програми для школярів. Адже
левова частка наших відвідувачів –
школярі та студенти. Ми вважаємо, що
потрібно не лише проводити традиційні екскурсії, а й відповідні заняття
з ними…
– Які саме?
– Для учнів молодших класів наші
співробітники розробили та презен-

тували освітні заняття про свічку в
українській культурі. Діти самі виготовлятимуть свічки, які потім запалюватимуть разом зі своїми батьками у
День пам’яті жертв Голодомору. Для
старшокласників розроблено уроки,
на яких вони навчатимуться аналізувати інформацію, розповсюджену
різними ЗМІ.
– Що мається на увазі?
– Треба вміти відрізняти «фейки»
від правдивих фактів. Так наші діти
зможуть протистояти усіляким політичним спекуляціям, пов’язаним
із геноцидом українського народу
в 1932-1933 роках. Також у наших
планах – проведення екскурсій, під
час яких відвідувачі дізнаються про
різні думки щодо голоду в Україні.
З цією метою ми готуємо виставку з
дуже широкої теми – наслідків цієї
трагедії. Йдеться про те, що через
голод сталася деформація культури
української, традиційної. Вона розпочалася ще у 20-ті роки минулого
століття й тривала протягом усього
періоду радянської епохи.

– А чим працівники музею займаються нині?
– Нині в роботі декілька документальних фільмів, які ще треба допрацювати. Сподіваємося, що у листопаді
зможемо їх презентувати для широкого
загалу. Також проводитимемо численні
заходи з представниками навчальних
закладів.
– Наступного року Україна відзначатиме 85-у річницю Голодомору.
Які заходи, пов’язані з цією датою,
проводитимуться у столиці?
– У Києві мають встановити
пам’ятник Джеймсу Мейсу. Це зафіксовано у президентському указі
та урядовій постанові щодо заходів, пов’язаних із 85-ю річницею
Голодомору. Йдеться про відомого
американського дослідника, який
зробив неоціненний внесок у дослідження теми, пов’язаної з геноцидом
українського народу. Саме завдячуючи Мейсу про цю страшну трагедію
дізнався увесь світ…
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
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«Великий терор»
4-7 листопада в Києві пройдуть меморіальні
заходи в зв’язку з 80-ю річницею початку Великого терору – масових політичних репресій
1937-1938 років, одного з епізодів злочинної діяльності комуністичного тоталітарного
режиму.
«Великий терор» – масштабна кампанія масових
репресій громадян, що була розгорнута в СРСР з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна
для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та
соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної,
мистецької та наукової еліти, деформація суспільних
зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій,
поширення суспільної депресії й денаціоналізація.
За період «Великого терору» на території УРСР, за
оцінками істориків, було засуджено 198 918 осіб, з яких
близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в’язниць та таборів (інші заходи покарання
охоплювали менше 1 %, звільнено було тільки 0,3 %).

Масові репресивні операції у 1937–1938 рр., за задумом Сталіна, мали завершити двадцятирічну боротьбу
з «соціально-ворожими елементами», упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний
стиль керівництва та здійснити «кадрову революцію».
Підставою для розгортання терору була теза Сталіна
про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва.
Офіційно початком «Великого терору» став оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 «Про репресування
колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів» від 30 липня 1937 р., затверджений політбюро ЦК ВКП(б) 31 липня 1937 р. Проте
наявні документи НКВД (накази, листування, телеграфи)
свідчать, що масові репресії готувалися заздалегідь, а
наказом їх лише формалізували.
Наказом № 00447 запроваджувалися ліміти (плани)
на покарання громадян. Вироки за І-ю категорією
означали «розстріл», за ІІ-ю – на ув’язнення в таборах
ГУЛАГ (рос: Главное управление лагерей) НКВД СРСР.
Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб, то у січні 1938 р. він був збільшений
до 83122 осіб. Ще до початку дії оперативного наказу
№ 00447 особливу увагу було звернено на «чистку»
партійних лав та органів безпеки, що мало забезпечити надалі беззастережне виконання репресивних
директив центру. А вже у червні 1937 р. розпочались
масові арешти. 10 липня 1937 р. політбюро ЦК КП(б)У
розіслало по областях УРСР вказівку про формування
позасудового репресивного органу – обласних «трійок»,
створених для спрощення процедури засудження. До
складу трійки зазвичай входили начальник обласного
НКВД (голова), обласний прокурор та перший секретар
обласного або республіканського комітету ВКП(б).
Заарештований був фактично позбавлений права
на захист (на адвоката) чи оскарження вироку. Слідчі
психологічним знущанням і нелюдськими тортурами
«вибивали» з арештованих потрібні зізнання. В 1937 р.
дозвіл на застосування методів «фізичного впливу на
підозрюваних» (тобто тортур) було дано на найвищому
рівні ЦК ВКП (б). Випадки неправомірного засудження
вважались цілком припустимими і виправдовувалась
прислів’ям «ліс рубають – тріски летять».
«Великий терор» згорнули за вказівкою вищого партійно-радянського керівництва. 17 листопада 1938 р.
ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили постанову «Про
арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства»,
якою «орієнтували правоохоронні органи на припинення «великої чистки» та відновлення елементарної
законності. Наступним кроком стала фізична ліквідація
безпосередніх організаторів і виконавців «Великого
терору».
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Презентація
книги
про Сенцова
У Києві в Кримському домі
відбулася презентація книги
«Олег Сенцов», в якій зібрані
розповіді друзів і колег про
режисера.
р

У виданні викладені уривки
з автобіографічної книги Олега Сенцова, його сценаріїв до
фільмів, розповіді про режисера
його сестри Наталії Каплан, друзів, колег і адвоката. Крім того,
книга містить тексти протоколів
допитів свідків у справі, в рамках
якої засудили режисера в Росії,
останнє слово Сенцова перед
оголошенням вироку в суді, а
також фотографії з режисером.
– Я сподіваюсь, що ця книга
наблизить звільнення Олега з
російського ув’язнення. Вірю, що
зможемо достукатися до політиків, у яких є реальні важелі
впливу, щоб повернути Олега,
– сказала сестра Олега Сенцова
– Наталія Каплан на презентації
книги.
Книга «Олег Сенцов» вийшла
українською мовою накладом 2
тис. примірників у видавництві
«Фоліо».

ПРИРОДА В МІСТІ

Чому слабнуть «блакитні легені»?
 У КИЄВІ ОЗЕРА ЗАЙМАЮТЬ БЛИЗЬКО 2% ЙОГО ПЛОЩІ. ТОЖ БЛАКИТНА МАПА НЕ МЕНШ
ВАЖЛИВА, НІЖ ЗЕЛЕНА

Фото Павла ПАЩЕНКА

Ніна ГУЦУЛ

Існує думка, що озер, мовляв,
багато. На жаль, вагома їх частина
не призначена для відпочинку. За
оцінками екологів, основні причини
цього – невідповідність санітарним
нормам, недостатній водообмін,
відкритий зливостік. Екологи стверджують, що система озер поступово
деградує, адже вони в більшості своїй пов’язані між собою і біда одного
тягне за собою інші.
Не секрет, що забудовники, аби підвищити
ціну на свої об’єкти, використовують «приманки». Часто навколо озер є гарний краєвид,
тож тут зводять нові будинки, ресторани,
власники яких не переймаються водоймами.
Забудовники отримують своє, ресторани –
теж, а озера занепадають. Депутатів Київради
Ганну Свириденко і Марину Кочур стурбувала
ситуація на озері Вербне в Оболонському
районі, де ділки запланували паркувальний
майданчик. Та його спорудження суперечить
Водному кодексу, згідно з яким для запобігання забруднення акваторії ширина санітарної
прибережної смуги має бути не менше 100 м.
Депутати підтримали киян, які мешкають у
районі Вербного і постійно потерпають від
численних кафе, що розмістилися вздовж
його берегів…
Вочевидь, рішення проблеми забруднених
водойм Києва і, зокрема його озер, потребує
зусиль влади. Серед заходів, реалізація яких
вже розпочата, розчищення та ремонт споруд на озері Голубе в Подільському районі,
розчищення та благоустрій озер у парку
«Нивки» у Шевченківському районі, реконструкція озера у Шулявській балці Київського
зоопарку (в тому числі й погашення боргів
минулих періодів).
На озері Тельбін за сприяння міської влади
запустили унікальну систему аерації, яка
складається з 8 аераторів, що дозволить очищувати воду й насичувати її киснем. Згідно

з розпорядженням Київради, поліпшення
екологічного стану, очищення та благоустрій
озера Гнилуша в Деснянському районі увійшли до переліку природоохоронних заходів з
оздоровлення навколишнього середовища.
Роботи на озері виконають спеціалісти КП
«Плесо». Також капітально відремонтують
прибережну зону озера Лебедине в Дарниць-

кому районі: облаштують доріжки навколо
водоймища, встановлять спортмайданчики,
лавки, сміттєві баки. Планується розчищення
озера від старих дерев та ряски. Благоустрій
пляжу на Лебединому озері оцінили у 1,5
млн грн. Роботи мають завершити до кінця
2017 року. Також у планах капремонт зони
відпочинку «Вербне».

ТОЧКА ЗОРУ
Євген КОБАН, начальник прес-служби КП «Плесо»:
– За останні 3 роки наше КП значно розширило технічну базу з догляду за міськими озерами. Маємо великогабаритні американські та іспанські машини для масштабного очищення
піску і маленькі італійські «пінгвіни» для невеликих ділянок. Працює вузькоспеціалізована
піщано-прибиральна, каналопромивочна техніка. За допомогою очеретокосарок виконано
очищення водойм від очерету, рогози.
Віталій ДАНИЛЕНКО, еколог, активіст громадської організації:
– Вирішення давньої проблеми спасіння забруднених озер Києва, стан яких різко погіршився через скидання в них відходів будівництва, вимагає спільних зусиль столичної влади,
бізнесу і громади. Задля такої нагальної справи згуртувалися всі небайдужі: за ініціативи
ГО «Екогромада» об’єдналися комунальні служби (КП «Плесо»), суб’єкти господарювання
(НВП «Екосервіс»), громадські організації та небайдужі кияни, надають фінансову підтримку
будівельні організації («Аркада»), будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Один з успішних
пілотних проектів – порятунок озера Небріж. Також у нашому доробку – суботники на озері
Сонячне, у планах – наведення ладу на ще понад півтора десятках столичних озер.

ЩО ТУРБУЄ?

В історії Киргизстану Алмазбек Атамбаєв
залишить свій… «нецензурний» слід
У Киргизстані обраний новий президент – це кандидат від правлячої
партії, колишній прем’єр-міністр
Киргизстану Сооронбай Жеенбеков. Офіційно новий президент
вступить на посаду 1 грудня. Йому
доведеться відновлювати імідж
першої особи країни, бо попередник залишив після себе не найкращі враження.
Правління Алмазбека Атамбаєва запам’ятається не економічними чи політичними
досягненнями Киргизстану, а неадекватною
поведінкою і скандальними висловлюваннями, які не створювали позитивний імідж
республіці Киргизстан на пострадянському
просторі.
Свого часу Алмазбек Атамбаєв для дуже
неоднорідної політичної палітри республіки
Киргизстан був фігурою досить непередбачуваною. Передусім, самому президенту
республіки дипломатична лексика давалася
важко. Найчастіше він переходив на жаргон,
панібратське звернення до опонентів, іноді
з найвищих трибун могла звучати навіть
ненормативна лексика. І справа не тільки
в тому, що перша особа в країні могла собі
дозволити такі вольності, але обурює й те, що
за останні шість років цей стиль поведінки
глави держави перестав бути в Киргизстані
чимось, що виходить за рамки.

Щоб припинити цей потік жаргонної
лексики, опоненти (представники соціал-демократичної партії «Ата-Мекен»)
були змушені звернутися до Генеральної
прокуратури Киргизстану із заявою про
необхідність провести психіатричну експертизу дій та висловлювань президента.
Партійці вельми справедливо засумнівалися
в адекватності глави республіки, який раптом дав їх об’єднанню, яке, треба відзначити законно і досить активно функціонує
в Парламенті, м’яко кажучи, неприємне
означення. Крім того, такі «перли» звучали
не вперше в висловлюваннях гаранта на
адресу опонентів.
У своєму позові скривджені політики
згадали й інші висловлювання Атамбаєва,

більшість з яких «не для друку», що, втім,
ніяк не заважало президенту Киргизстану озвучувати їх на публіці. Після цього
звернення було призначено лінгвістичну
експертизу та проведено розслідування,
яке, що безперечно, завершилося на користь
Атамбаєва.
Звичайно, нам відомі великі лідери держав, які теж були любителями міцного
слівця, але вони увійшли в аннали історії
за те, що зуміли розвинути свої країни, підняти їх рівень. Для Киргизстану важливим
залишається те, що країна гостро потребує
ефективних економічних реформ. І це те, що
залишається найважливішою спадщиною
для країни, поряд з чим будь-які емоційні
висловлювання президента стають неважливими і другорядними.
Те, що за час своєї каденції президент
Киргизстану запам’ятається своїми недалекоглядними заявами – це те, що йому дійсно
вдавалося з успіхом. По-перше, Алмазбек
Атамбаєв ніколи не приховував, що ділить
народ на «північний» і «південний». Маніпулюючи і залякуючи тих і інших, приходом
до влади людей з не «своїх» регіонів, він
зміг забезпечити собі перемогу на виборах
в 2011 році.
По-друге, за минулі шість років Киргизстан неодноразово опинявся в епіцентрі
зовнішньополітичних протиріч. Наприклад, у відносинах з Казахстаном Атамбаєв

зіграв роль політичного флюгера, який
змінює напрямок від будь-якого подиху
вітру. Якщо до того він ніби позиціонував
себе однодумцем з президентом сусідньої
країни і був його шанувальником, раптом у
розпал передвиборної кампанії Атамбаєв
почав висловлюватися різко і з обвинуваченнями на адресу офіційної Астани. Хоча,
коли було необхідно, саме Казахстан надав
економічну допомогу в розмірі мільйонів
доларів сусідам. Притому не зовсім коректно Атамбаєв згадав Кенесари-хана, який
загинув у битві від рук киргизьких манапів,
які потім зрадницьки піднесли його голову
в дар російському царю. Цією заявою Алмазбек Атамбаєв акцентував увагу на тому,
що хто прийшов в країну киргизів із мечем,
залишить там свою голову…
Підбиваючи підсумки роботи президента, можна з упевненістю стверджувати, що
йому не вдалося вибудувати позитивний
імідж країни, примножити її економічне
благополуччя. За шість років правління
Атамбаєва ВВП Киргизстану практично
залишився на тому ж рівні. Тому різкі
випади політика і президента, якому
більше немає чим похвалитися і привернути увагу, здаються вельми логічними. І
хіба його автору важливо, що країні після
звільненого ним посту ще довгі роки
доведеться змивати плями цього піару
зі своєї репутації?
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Дорогою святого Іакова
 ВАЛЕРІЙ АНАНЬЄВ СЛУЖИВ У ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬКАХ П’ЯТЬ РОКІВ, ІЗ ЯКИХ ДВА – ВОЮВАВ
НА ДОНБАСІ. ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ КОЛИШНІЙ ВОЇН НАВАЖИВСЯ НА НЕЗВИЧАЙНИЙ
ВЧИНОК – ВІН ПІШКИ ЗДОЛАВ ЄВРОПОЮ 1800 КІЛОМЕТРІВ ШЛЯХОМ ПАЛОМНИКІВ…
Микола ПАЦЕРА

Валерій Ананьєв служив
у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді.
Механіком-водієм БМД
визволяв Слов’янськ
і Жданів, брав участь
у боях за Вуглегірськ,
Шахтарськ, Добропілля,
Краматорськ та інші міста. Не раз його машина
потрапляла під ворожі
обстріли, Ананьєв отримав дві контузії та поранення, але залишався на
передовій.
Згодом наслідки травм
дали про себе знати сильним
головним болем, тож боєць
змушений був звернутися до
медиків. Вони визначили, що
пошкоджена кора головного
мозку, лобні долі, до того ж
чоловік у 23 роки став погано
чути, погіршився зір. Довелося
демобілізуватися восени минулого року.
Він вирішив спробувати лікуватися в інший спосіб – здійснити мандрівку стародавнім маршрутом паломників Ель Каміно
де Сантьяго, яку ще називають
«Дорога святого Іакова».

– До того часу я жодного
разу не був за кордоном, але
минулою зимою оформив біометричний паспорт, – розповідає Ананьєв. – До Прощі
готувався два тижні. Придбав
військовий рюкзак, а також
імпортні черевики, подібні
до тих, у яких воював. Зібрав
найнеобхідніші речі та апаратуру. Повідомив маму телефоном, що вирушаю на два-три
місяці пішки по Європі, чим,
звичайно, її дуже «порадував».
З Майдану Незалежності мене
проводжали як національного героя – підписали прапор,
який я обіцяв встановити на

«кінці світу» – на мисі Фіністера. Вирушив літаком до
Парижа, звідки мав пішки
пройти Францію та Іспанію
і завершити шлях на березі
Атлантичного океану.
22 червня Ананьєв вирушив
у подорож через Францію. Вже
першого ж дня пройшов 28
кілометрів з 19-кілограмовим
рюкзаком до міста, в якому
планував переночувати, але
наступного ранку ледве зміг
стати на ноги – далося взнаки
перенавантаження. Тож довелося обмежитися відстанню
всього в 7 кілометрів, з кожним
днем збільшуючи її.

Дорогою доводилося приймати ліки, розтирати коліна
маззю і робити собі знеболюючі уколи. Особливо важко було
в горах Іспанії, коли запалилися обидва меніски. Але Ананьєв
вперто йшов до мети, долаючи
на кінцевому етапі до 60 кілометрів за день. Харчувався в
основному яблуками, мандаринами, апельсинами, манго, кукурудзою. Спав у церквах, помешканнях місцевих
жителів, наметі.
Іти ж намагався наодинці,
щоб можна було роздумувати
над життям – хоча дорогою
знімав сюжети про природу,
міста, зустрічі, писав про все побачене в Інтернеті. Враженнями
мандрівника цікавилися тисячі
користувачів із різних країн.
Через 88 діб Ананьєв досяг своєї
мети і встановив український
прапор на мисі Фіністера.
– Для мене головним у
цій подорожі було пізнання
і розуміння самого себе, яке
прийшло завдяки подоланню
труднощів у дорозі, – каже
Валерій. – Було відчуття щастя
від того, що я щось зробив
для України. Через кілька років хочу взагалі обійти всю
планету, щоб показати силу
українського духу.

ВЛАСНА СПРАВА

Тріо з Відрадного
 ВІД «БАБУСИНОГО КОМОДА» ДО ІНДІАНСЬКОГО
ТОТЕМНОГО СТОВПА МОЖУТЬ ВИГОТОВИТИ ВЕТЕРАНИ АТО
У ВЛАСНІЙ МАЙСТЕРНІ
Олександр ПИРЛИК

У звичайному гаражі на Відрадному відбувається справжня
столярна магія. Тут троє колишніх
учасників АТО майструють оригінальні вироби з дерева. Поки що
ця справа не надто прибуткова,
але в ній колишні воїни знаходять найголовніше – моральне
задоволення і порятунок від
постійних думок про війну.
На порозі майстерні нас зустрів Володимир Дмитрієв. Чоловік з величезною
бородою дуже когось нагадував, але
я не міг одразу збагнути, кого саме.
Зрозумів після того, як він назвав свій
позивний. Служив у 25-му батальйоні
територіальної оборони «Київська Русь»,
там йому і запропонували: «Така пишна
борода, тож маєш вибір – або «Фідель»,
або «Карабас». Володимир обрав перше.
До подій на сході «Фідель» працював
масажистом, можливо, тому в АТО його
призначили санінструктором. Зізнається,
що під час бойових дій неабияк розширив
свої знання про медицину, адже був чи
не єдиним лікарем у радіусі семи кілометрів не лише для своїх побратимів, а
й для місцевих жителів.
– До мене часто зверталися і військові, й старенькі з сусідніх сіл. Я швидко перекваліфікувався зі звичайного
масажиста на такого собі універсала.
Навчився лікувати чимало поширених
хвороб, – каже Володимир Дмитрієв.
Повернувшись додому після двох контузій і висновку «непридатний до подальшої

служби», «Фідель» перші кілька місяців
постійно прагнув повернутися до своїх
друзів, адже був упевнений: там, у зоні
АТО, він потрібніший, аніж «на цивілці».
– Пам’ятаю, коли бачив сюжети про
вихід наших воїнів з-під Дебальцевого,
чув про втрати – просто не міг всидіти
на місці. Там же гинуть мої хлопці, а я
тут відлежуюсь! Почувався жахливо, –
зізнається ветеран.
Якось Володимир розговорився з
давнім знайомим Юрієм Когтевим –
«Матадором», який був волонтером ще
за часів Майдану. Виявилося, що в них
спільне захоплення – робота з деревом.
Подальший план дій виник швидко –
відкрити столярну майстерню. Назву не
довелося довго вигадувати, вона виникла
з їхніх позивних. А нещодавно до майстрів приєднався і колишній десантник
Олександр Бітковський.

До подій на сході «Фідель» працював масажистом, можливо, тому
в АТО його призначили санінструктором. Зізнається, що під
час бойових дій неабияк розширив
свої знання про медицину, адже
був чи не єдиним лікарем у радіусі
семи кілометрів.
– Мені пощастило, що дядько Юра
(так жартома Володимир називає свого
товариша. – Авт.) легкий на підйом. Він
запропонував свій гараж, так виникла
майстерня «Матадор і Фідель», – розповідає наш співрозмовник.
Робота цього тріо організована чітко, як у армії. Юрій, скажімо, експерт

«із важкої машинерії». Він працює з
великою циркуляркою, де потрібно – і
з ломом. У Володимира більш творча
спрямованість: він різьбяр та шліфувальник, також на ньому відповідальність за
елементи декору. Олександр, за словами
побратимів, поки що шукає себе, але в
нього добре виходить майже все, за що
береться. Профіль виробів майстрів
найрізноманітніший: від «бабусиного
комода» до оригінальних і екзотичних
речей. Нещодавно, наприклад, їм замовили виготовити тотемний стовп, як у
давніх індіанців.
– Дуже важка та цікава робота. Ми
виконали його у стилі корінних жителів
північно-західної Канади. Замовник
(до речі, індіанець) сказав, що у нас все
вийшло відмінно. Я ніколи не розповідаю, що брав участь у військових діях.
Для мене важливо, щоб людина щиро
оцінила мою роботу, – зауважує «Фідель».
Зараз у «Матадора та Фіделя» дуже
багато замовлень, навіть немає часу
перепочити. Але вони тим не переймаються і зізнаються: робота – найкращі
ліки після жахіть війни.
– У спогадах того, хто воював, залишилися не квіти й метелики. Таким
хлопцям потрібно постійно чимось займатися. Працедавці, які запрошують
до себе учасників АТО, роблять велику
справу, – упевнений «Фідель».

ВЕТЕРАНИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Стартапи
з бойовим гартом

Нещодавно Леонід Остальцев, засновник і власник столичної торгової
мережі «Піца ветерано» і «Кава ветерано» (з червня 2014-го – боєць-доброволець, молодший сержант, псевдо «Кульбаба») провів майстер -клас з
підприємництва.
Тематика чергової
зустрічі двох десятків
ще доволі молодих
людей –ветеранський
бізнес. Всіх їх об’єднує не лише схоже
воєнне минуле, але й
активне сьогодення і
великі плани на майбутнє. Передусім, щире
бажання започаткувати у столиці свою першу
власну справу. Іншими словами, всі ці ветерани
з головою пірнули у… стартапи.
Вже з першої хвилини пішов діловий і жвавий
обмін думками. Піднімалися дійсно нагальні
проблемні питання, з якими зазвичай «зіштовхуються» бізнесмени-початківці. Відверто оповідали власні бізнес-історії, ставлячи ведучому
цілком конкретні запитання. Як справлятися
з проблемами, що виникають? Де брати необхідне фінансування, корисну інформацію? Як
грамотно написати бізнес-план?
Всіх захоплювали дуже щирі, хоча й не зовсім дипломатичні відповіді «метра столичної
ветеранської піцерії». За два роки становлення
у Києві нового бренду «Піца ветерано» до Леоніда Остальцева звернулися сотні бойових
побратимів. Зазвичай прямий та відкритий,
він намагався нікому не відмовляти. Хоча й не
приховує, що часу на пустопорожні розмови
катастрофічно не вистачає. Пишається, що
допоміг зорієнтуватися у повоєнному середовищі десь понад тисячі ветеранам АТО. Каже,
що в усіх стартапах з бойовим минулим одні й
ті ж проблеми: брак коштів, труднощі в написанні бізнес-плану, орендування необхідного
приміщення, добір однодумців та достатньо
підготовленого персоналу.
За словами ветерана-підприємця, солідні
інвестори залюбки діляться грошима, отримуючи гарантії. Коли вони працюватимуть,
гроші повернуться з відсотками. Інша справа,
що потрібно, аби бізнесмену-початківцю повірили та надали необхідну суму? І тут неабияке
значення має грамотно написаний бізнес-план.
– Толковий бізнес-план – стратегія майбутнього бізнесмена, – каже Леонід Остальцев. – А
ще – вагомий аргумент того, як підприємець
збирається заробляти кошти і повертати кредит. Залишаючи ще і на подальший розвиток...
Спираючись на власний досвід, бізнес-тренер
резонно застеріг присутніх на майстер-класі
бойових побратимів від можливих підступних
«засідок» на начебто мирному столичному
бізнес-фронті. Важливо не лише вміти надати
послугу чи створити якийсь продукт. Все це має
бути надзвичайно якісним і конкурентним. Щоб
продавати і заробляти на цьому. Доведеться
забути про повноцінний відпочинок та відпустки, про сім’ю, працюючи… 24 години на добу.
– Окрім грошей завжди можна розраховувати
і на щось значно більше, – переводить дискусію
в інше русло Леонід Остальцев. – На моральну
підтримку, мудру людську пораду. Чи якусь змістовну консультацію професіоналів. Передусім,
відносно доцільності започаткування того чи
іншого бізнесу, реальних ризиків…
Всіх присутніх на майстер-класі найбільше
непокоїла саме перспектива повернення отриманих інвестиційних коштів. Адже відомо, що
позичаєш чужі, а повертати, та ще з відсотками,
доводиться свої кровно зароблені. Як організувати і вести бізнес так, щоб на все вистачило?
Щоб не «прогоріти» і не сісти в калюжу.
І ведучий майстер-класу теж не прикрашував
неоднозначну ситуацію, яку свідомо обрали для
себе підприємці-початківці. Не приховував, що
така проблема дійсно найбільш актуальна. Для
всіх підприємців без винятку. І тих, які тягнуть
віз свого невеличкого бізнесу, і тих, які володіють великими підприємствами і активами.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Воюючи з хабарництвом,
наша держава побила
рекорди лише в одному
напрямку — непомірно
роздутих витратах, спрямованих на фінансування
антикорупційних органів.
З МЕТОЮ
«УДОСКОНАЛЕННЯ»

Як дізналась «Вечірка», у профільному парламентському комітеті знаходиться законопроект
№2183а. Він передбачає внесення
змін до деяких законів «щодо удосконалення окремих положень з
питань діяльності Національного
антикорупційного бюро України». На думку співавторів цього
документу, співробітники НАБУ
потребують встановлення «інших
доплат, надбавок та премій». Чим
же викликано таке «ноу-хау»?
Як з’ясувалось, народні обранці
піклуються за працівників Бюро:
мовляв, у них «гола» зарплата,
визначена лише «у сумі, що дорівнює 3 розмірам посадового
окладу», встановленого на рівні
відповідної посади в центральних
органах виконавчої влади.
Про це йдеться у тексті пояснювальної записки (доданої
до проекту): «Законом «Про Національне антикорупційне бюро
України» не передбачено можливості преміювання, встановлення
передбачених законодавством
надбавок і доплат… Відтак, рівень
оплати праці працівників НАБУ,
для яких чітко не зафіксовано
розмір посадового окладу, не
суттєво відрізнятиметься від умов
доплати праці в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, в яких передбачається можливість преміювання
працівників».
Ось така суть: «опери» НАБУ
теж прагнуть отримувати премії
й інші надбавки, як це, до речі, й
відбувається в інших державних
відомствах і міністерствах. На
перший погляд, здається, що в
цьому немає нічого поганого.
Насправді ж, таке «ноу-хау» викликає більше запитань, аніж
відповідей.
Уже сама по собі депутатська
ідея виглядає недолугою з юридичної точку зору. На цей момент звернули увагу експерти
парламентського органу — головного науково-експертного
управління (ГНЕУ). Річ у тому,
що в частині 2 статті 23 законопроекту сказано про грошове
забезпечення, яке складається
з посадового окладу та «інших
видів грошового забезпечення,
передбачених законодавством».
Водночас у частині 3 цієї самої
статті зазначено, що зарплата
працівників НАБУ складається
з п’яти «джерел»: посадового
окладу та чотирьох видів доплати — за вислугу років, за науковий
ступінь, за дотримання державної
таємниці, за спеціальне звання
(ранг), а також інших доплат,
надбавок та премій.
— Частина 2 статті 23 Закону (у
редакції законопроекту) суперечить частині 3 цієї ж статті: запропоновані норми дещо по-різному
визначають назву та складові
оплати праці начальницького
складу Національного бюро, —
вважає керівник ГНЕУ Василь
Борденюк. — Внаслідок таких
змін збільшується розмір посадових окладів окремим категоріям
працівників НАБУ: начальнику
відділу центрального управління,
начальнику та заступнику відділу
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Скільки коштує
боротьба з хабарництвом
 ЗАРПЛАТИ АНТИКОРУПЦІОНЕРІВ УЖЕ ДОСЯГЛИ КІЛЬКОХ ДЕСЯТКІВ
ТИСЯЧ, А ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

Відшкодовано
збитків:
136,3 млн грн

Конфісковано
за рішенням суду:
21,7 млн грн

ВИТРАТИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

НАБУ –
773,56 млн грн

Усього: 158,0 млн грн

НАЗК –
605,27 млн грн

САП –
119,43 млн грн

Усього: 1 498,26 млн грн

ВИСНОВОК: ВИТРАТИ НА АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ У 9,5 РАЗУ БІЛЬШІ,
АНІЖ ВІДШКОДОВАНО ДЕРЖАВІ
у складі управління детективів,
старшому оперативному працівнику, оперативному працівнику та
молодшому оперативному працівнику. Крім того, до заробітної плати пропонується включити інші
(окрім уже визначених у законі)
доплати, надбавки та премії. При
цьому твердження про те, що реалізація закону здійснюватиметься
у межах коштів, передбачених у
держбюджеті, є безпідставним.
Адже, згідно частини 1 статті 27
Бюджетного кодексу та частини
3 статті 91 Регламенту Верховної
Ради, до законопроекту необхідно
додати фінансово-економічне
обґрунтування з відповідними
розрахунками.

ЦІКАВА «БУХГАЛТЕРІЯ»

Згідно законодавства, розміри
оплати працівників Нацбюро вираховуються залежно від розміру
мінімальної зарплати, яка в цьому
році складає 3200 грн. Для прикладу, директор НАБУ отримує 50
«мінімалок», перший заступник
— 40, керівник теруправління —
30, а його заступник — 28.
У середньої ланки керівного
складу оплати дещо нижчі: у керівника відділу теруправління —
22, у його заступника — керівника — 21, у начальника відділу
центрального управління — 20,
у детектива — 19.
Але це ще не вся «бухгалтерія».
Як з’ясувала «Вечірка», посадові оклади працівників центрального управління та київського
теруправління НАБУ встановлюються з коефіцієнтом 1,2. Окрім
того, співробітникам Бюро випла-

чують щомісячні доплати за вислугу років, за науковий ступінь,
а також за роботу, яка передбачає
доступи до державної таємниці.
Таким чином, рівень щомісячної
оплати у лавах безпосередніх борців з корупцією коливатиметься
у доволі великих межах: від 50
тис. до 200 тис. гривень.
У подальшому ці цифри значно зростуть, оскільки заробітки
співробітників НАБУ «прив’язані»
до мінімальної зарплати, яка знову зростатиме. Так, у бюджетній
резолюції Кабміну передбачили
нові суми: розмір мінімальної
зарплати з 1 січня 2018 року становитиме 3723 грн, з 2019 року
— 4173, з 2020 року — 4425. Тобто
середня зарплата в НАБУ й надалі
буде в десятки разів вищою, аніж
у країні загалом.
Як це не дивно звучить, але
такі солідні суми, на думку деяких парламентарів, є недостатніми. Саме тому в депутатському
проекті й передбачили додаткові
оклади: у старшого детектива
— 22 «мінімалки», у детектива
— 19, у старшого оперативника
— 17, у оперативника — 16, у
молодшого оперативника — 15.
А для рядових працівників НАБУ
(які не борються з корупцією)
нардепи пропонують встановити
зарплату на рівні трьох розмірів
посадового окладу, визначеного
для працівників, які займають
відповідні посади у міністерствах (близько 10-30 тис. грн).
Перше, що спадає на думку
після аналізу цієї «бухгалтерії»,
так це величезні диспропорції,
які існують в одному й тому ж

самому відомстві. Навіть у тому
разі, якщо народні обранці трішки «підтягнуть штанці» простим
працівникам НАБУ, все одно між
«верхами» й «низами» Бюро залишатимуться доволі значні фінансові розриви (зважаючи на різні
рівні грошового забезпечення).
Керівництво Бюро вже сьогодні
отримує щомісяця близько 5-7
тисяч доларів, а прості працівники — у межах 1 тисячі.
Проте найбільше дивує інше:
щорічні витрати, передбачені
на фінансування співробітників
Бюро, майже удесятеро більші,
аніж розміри відшкодування
збитків, які вони розкрили. Щоб
переконатись у цьому невтішному висновку, потрібно звернути
увагу на бюджетні цифри. Для
прикладу, в цьому році НАБУ
«проїло» 773,56 млн грн. Трохи
менше було потрачено на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 605,27
млн грн. Ще 119 мільйонів — на
Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру (САП). Тобто загальна сума на ці антикорупційні
органи майже досягла півтора
мільярда гривень.
У наступному році ці витрати
будуть ще більшими. Згідно з
проектом держбюджету-2018,
на потреби НАЗК пропонується
виділити на 12 відсотків більше
(683,51 млн грн), НАБУ — на 10 відсотків (857,09 млн грн) і лише на
САП — люб’язно зменшать лише
на три відсотки (116 млн грн).
Який результат від такого фінансування антикорупціонерів?
Питання риторичне…

«Треба копнути ще глибше»
Депутат Київради
Олександр ПАБАТ:
— Я взагалі у захваті від того
завзяття, з яким наші чисельні
антикорупційні установи, організації й відомства освоюють
багатомільйонні бюджети, спрямовані на боротьбу з корупцією.
Хтось підраховував, часом, обіг коштів на
утримання антикорупціонерів чи не більший за
суми, що фігурують в потенційно корупційних
схемах? Гадаю, що результати здивували б доволі
багатьох прибічників антикорупційного руху.
Треба копнути ще глибше. І тоді стане зовсім
очевидним: зважаючи на такі грошові вливання,
саме згадані антикорупційні органи менше за
пересічних українців зацікавлені у тому, щоб
корупція як явище не просто існувала, а процвітала. Бо це є певною гарантією забезпеченого
завтра для таких «борців»: що їм ще залишиться
робити, якщо корупції не стане?

Де вони застосують свої професійні навички
за такі преміальні?
До речі, самі антикорупціонери визнають,
що резонансні справи розслідують не швидко
і що їх узагалі буде небагато. В цьому, звичайно, не стільки їх вина, скільки недосконалість
судової системи та неефективної роботи
суддів. Отож, заради цього й пропонується
(увага!) створення ще одного органу, що знову
обійдеться в копієчку українцям — Антикорупційного суду.
Звичайно, нам будуть і надалі розповідати
про доцільність надвисоких для України зарплат
для «мисливців» за головами корупціонерів:
мовляв, це є «необхідною мірою» задля запобігання корупційних ризиків у середині антикорупційного апарату. Але, якщо керуватись
такою логікою, то чи ж не краще було б вивести
на гідний рівень зарплати тим, проти кого,
власне, спрямована антикорупційна боротьба?
Якщо формула діє, то навіщо зайві ланки…

ОПИТУВАННЯ
«ВК»

У яких сферах,
на вашу думку,
у Києві найбільш
поширена корупція?
Ольга Олексіївна,
пенсіонерка:
– На жаль, корупція
в столиці – явище розповсюджене. Особливо
це проявляється в сфері
надання житлово-комунальних послуг,
якими займаються фірми-монополісти. Суджу так на прикладі «Київенерго», зі свавіллям якого стикаюсь
безпосередньо. Ще в 2015 році до мене
прийшов їхній співробітник і вимагав
гроші за опломбування лічильників
гарячої води. Через рік там мені повідомили, що мого акту прийомупередачі лічильників у них немає,
тож знову прийшов їхній спеціаліст
і перепломбував по-своєму – за 50
гривень. Але нинішнього року в цій
фірмі мені знову сказали, що у них
немає опломбування моїх лічильників,
тож довелося знову платити.
Світлана Лисенко,
пенсіонерка:
– Я вважаю, що корупція супроводжує
нас від народження
до самої смерті – потрібно давати чималі
хабарі як при народженні, так і щоб
отримати землю на кладовищі. Про
те, що медики беруть гроші за супроводження пологів, знаю на власному
досвіді – народила двох дітей, а зараз
донька готується стати мамою, то
ми збираємо кошти на цей процес…
Добре, що зараз активно відкривають
нові садочки, можливо, потреба в
хабарах і відпаде.
Тіна Коновалова,
підприємець:
– З проблемою корупції зіткнулася при
відкритті власного
бізнесу та отриманні
дозвільних документів і ліцензій.
Потім доводилося платити різним
контролюючим службам – пожежним,
санстанції.
Даша, студентка:
У нашому Національному економічному університеті імені
Гетьмана викладачі хабарів не беруть – принаймні я з цим не стикалася. А от від
товаришів знаю, що корупція розповсюджена в інших ВНЗ… Моя подруга
змушена була платити лікарю за лікування гаймориту не в своїй лікарні.
Думаю, що в дорослому житті ще не
раз зіткнуся з корупцією…
Микола Кип’ящук,
член громадської
організації:
– Від товаришів
чув, що в столиці їм
довелося давати хабара
чиновникам навіть за реєстрацію
громадської організації. А ще різним
службам – перевіряльникам їхнього
офісу. Також поширене хабарництво за
отримання земельних наділів, квартир
та інші важливі послуги. Довелося
зіткнутися з корупцією на дорогах –
на них виходять вже нові «даїшники».
І один патруль, певне побачивши не
київські номери, причепився так, що
довелося дати відкупного, аби нас не
затримували.
Опитування провели
Микола ПАЦЕРА
та Борис КОРПУСЕНКО (фото)
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Міфи про медичну реформу
Верховна Рада дала старт медичній реформі, що розпочнеться
з 2018 року. Проте вже зараз поширюється чимало неправдивої
інформації щодо того, які саме зміни відбудуться в сфері охорони
здоров’я, і що чекає на лікарів та пацієнтів із впровадженням реформи. Надаємо спростування найпоширеніших міфів.

МІФ
№1

М
МЕДИЦИНА
СТАНЕ
ПЛАТНОЮ І ДУЖЕ
П
Д
ДОРОГОЮ

Безкоштовної медицини в Україні не
існує. Згідно з результатами опитування,
90% ліків українці купують за власний
кошт. За даними досліджень, кожен другий
відмовляється від лікування або відкладає
його через брак грошей. Тому неправильно
говорити, що медицина стане платною
і дуже дорогою, бо вона вже є платною і
дорогою.
Реформа передбачає введення державної
програми медичних гарантій. Усі послуги,
аналізи, дослідження, ліки, що надаються
за цією програмою будуть для пацієнтів на
100% БЕЗОПЛАТНИМИ. Пацієнти будуть
знати, що саме оплачує держава, і самі
обиратимуть лікарні, де вони отримають
ці послуги. Із 2018 року реформа запрацює
на рівні первинної допомоги, з 2020 — в
усіх лікарнях.
Тарифи на медичні послуги, що розповсюджуються зараз деякими сумнівними
виданнями, не мають нічого спільного з
реальністю. Це просто фейк. Тарифи на
кожну медпослугу лише будуть розраховуватись. Це потрібно для того, щоб держава
могла оплачувати медичним закладам послугу, яку вони надали людині. Саме таким
чином буде запроваджено принцип «гроші
йдуть за пацієнтом»: людина звернулась у
лікарню, їй надали допомогу, після цього
держава заплатила за цю послугу згідно зі
встановленим тарифом лікарні.
Буде визначено чіткий перелік послуг, які
на 100% фінансуватиме держава: первинна
допомога (сімейні лікарі, терапевти, педіатри); екстрена допомога (різке погіршення
стану здоров’я, серцевий напад, інсульт,

гострий апендицит, ниркова недостатність,
запалення легенів тощо); паліативна допомога (перш за все — адекватне знеболювання); лікування у вузьких спеціалістів за
направленням сімейного лікаря та планове
лікування у рамках програми медичних
гарантій.
Обсяг послуг у рамках програми медичних гарантій залежить від обсягу фінансування системи охорони здоров’я,
однак включатиме всі основні послуги,
необхідні для якісного лікування, — набагато більше, ніж люди можуть отримати
безоплатно зараз. Повний список послуг
програми медичних гарантій буде у 2020
році, коли реформа запрацює повністю. Для
дороговартісного лікування, як і сьогодні,
будуть існувати цільові програми, продовжать діяти програми лікування онкології,
гепатитів, СНІДу та інші.

МІФ
№2

МЕДРЕФОРМА
ПРИЗВЕДЕ ДО
ЗАКРИТТЯ ЛІКАРЕНЬ
І ЗВІЛЬНЕННЯ
МЕДИКІВ

У законі про медреформу немає жодного
слова про закриття лікувальних закладів
чи скорочення медперсоналу. Національна
служба здоров’я укладе договори з усіма
лікарнями, щоб ніхто не залишився без
медичної допомоги.
Але з часом конкуренція і принцип «гроші
йдуть за пацієнтом» призведуть до впорядкування мережі медзакладів. Малопотужні,
погано оснащені й головне — мало завантажені лікарні, в яких просто небезпечно
лікуватись, будуть перепрофільовані під
реальні потреби населення, наприклад, на
реабілітаційні, діагностичні центри, хоспіси.

Найкращі лікарні будуть додатково технічно
та кадрово підсилені, щоб кожен, хто до
них звертається, мав можливість отримати
якісну медичну допомогу.
Важливо, що впорядкуванням мережі
лікувальних закладів опікуватиметься
місцева влада. Саме громади мають вирішити, які з лікарень потрібно підсилити,
а які перепрофілювати. Держава тільки
виставляє вимоги щодо максимального
часу доїзду до лікарні та її мінімального
безпечного навантаження (кількість
пологів, оперативних втручань). Завдяки децентралізації місцеві бюджети
мають достатньо коштів для того, щоб
покращити мережу медзакладів, створити належні умови для роботи лікарів,
відремонтувати дороги до лікарень,
оплачувати додаткові медичні послуги
для мешканців громади.
Що стосується можливого звільнення
лікарів, то без роботи можуть залишитись

лише ті, до кого не захочуть звертатися
люди. Хороший лікар завжди матиме багато
пацієнтів і достойні гроші від держави за
свою роботу. Реформа сприятиме тому, що
лікарі конкуруватимуть за пацієнта.

МІФ
№3

СЕЛА ЗАЛИШАТЬСЯ
БЕЗ ЛІКАРІВ

Навпаки — в багатьох селах, нарешті,
з’являться лікарі. При цьому залишаться й
фельдшери та ФАПи. Фельдшери не замінятимуть лікаря, але стануть його помічниками та забезпечать доступ до медичної
допомоги у найвіддаленіших селах.
У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного
пацієнта, у 2019 — 450 грн. Практика у 2000
пацієнтів матиме річний дохід в 740 000 грн
у 2018 та 900 000 грн у 2019. У цей бюджет
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входять оренда, оплата роботи лікаря,
фельдшера та медсестри, прості витратні
матеріали та часткове покриття аналізів.
Близько половини цих коштів — видатки
практики, все інше — зарплата працівників
(лікаря, медсестер, фельдшерів). Досі лікарі
в селах ніколи не бачили таких коштів.
Якщо місцева громада надасть лікарю
медичний кабінет в оренду за 1 гривню,
у нього залишиться ще більше коштів на
зарплати. Також буде значно легше знайти
і запросити лікаря на роботу, якщо громада
побудує житло для нього.
Розмір фінансування, яке буде виділятись з держбюджету на медичне обслуговування одного пацієнта, однаковий
на всій території країни. Проте життя в
сільській місцевості дешевше, ніж в місті,
а отже за умови обслуговування однакової
кількості пацієнтів, сільський лікар матиме краще матеріальне становище, ніж
міський. Окрім того, на відміну від лікаря
в місті, сільський фактично не матиме
конкурентів. Обирати його будуть всією
громадою і декларацію з лікарем укладуть
всі мешканці села, а лікар отримуватиме
гроші за їхнє медичне обслуговування.
Втім це не означає, що в селах зможуть
працювати непрофесійні лікарі й у мешканців не буде альтернативи – громада
може відмовитись від поганого лікаря і
запросити іншого.

МІФ
№4

ДО ЛІКАРЯ-СПЕЦІАД
Л
ЛІСТА МОЖНА БУДЕ
ПОТРАПИТИ ТІЛЬКИ
Ч
ЧЕРЕЗ СІМЕЙНОГО
ЛІКАРЯ

Не відповідає дійсності. Кожна людина
в разі необхідності зможе звернутись до
будь-якого лікаря-спеціаліста без направлення сімейного лікаря і отримати допомогу.
Але в цьому випадку пацієнту доведеться
сплатити повну вартість послуг лікаря і
лікування. Якщо ж ви звертаєтесь до нього
за направленням сімейного лікаря, вартість
вашого лікування та необхідних медичних
засобів відшкодує держава.
Значну частину послуг, які зараз надають
вузькі спеціалісти, після донавчання зможуть
надавати лікарі первинної ланки — сімейні
лікарі, педіатри, терапевти. Буде також низка
спеціалістів (наприклад, гінеколог, психіатр
тощо), візити до яких будуть оплачуватись
і без направлення сімейного лікаря.

МІФ
№5

РЕФОРМА
СУПЕРЕЧИТЬ
КОНСТИТУЦІЇ

Всі послуги, які оплачує держава за лікування пацієнта, будуть оплачені на 100%,
як цього вимагає Конституція. Медична
допомога завжди і в повному обсязі надається громадянам за рахунок коштів
державного бюджету.
На первинному рівні та в разі настання
екстреної ситуації держава оплачуватиме
100% всього необхідного лікування та, що
важливо, медикаментів. Це покриватиме
близько 80% усіх звернень за медичною
допомогою.
На вторинному і третинному рівнях
держава гарантує 100% оплату медичної
допомоги, інших медичних послуг та
лікарських засобів, що входять до лікування та визначені програмою медичних
гарантій.

МІФ
№6

ВСІ МЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ БУДУТЬ
ЗІ СПІВОПЛАТОЮ

У законі немає жодного слова про співоплату з боку пацієнта. Медичні послуги, що
увійдуть до програми медичних гарантій,
завжди і в повному обсязі на 100% надаватимуться громадянам за рахунок коштів
державного бюджету.
Проте будуть послуги, які держава не
оплачуватиме, наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія тощо.

МІФ
№7

БУДЬМО ЗДОРОВІ

РЕФОРМА
НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
ПІДВИЩЕННЯ
ЗАРПЛАТНІ ЛІКАРЯ

Тариф на медичні послуги з надання
первинної медичної допомоги складається
з двох частин: ставки на оплату медичної
послуги та ставки на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних
досліджень.
У 2018 році середній тариф за людину, яку
обслуговує лікар первинної ланки, складе
370 грн на рік, тобто це 740 000 гривень
щорічного доходу на медичний кабінет,
який обслуговує 2000 пацієнтів. При цьому
середній тариф коливається в той чи інший
бік, залежно від різних факторів. Наприклад,
якщо серед пацієнтів будуть діти до 5 років
або пенсіонери у віці 65+, тариф буде майже
вдвічі вищим за тариф для молодих людей.
Це означає, що лікар первинної ланки буде
отримувати в рік від 740 тисяч до 1 мільйона
гривень на свою практику, якщо набере
максимальну рекомендовану кількість
пацієнтів у 2 тисячі осіб. Десь половина цих
коштів йде на видатки медичної практики.
На 2019 рік планується підвищити тариф
до 450 гривень в рік за кожного пацієнта.
Лікарем первинної ланки може бути сімейний лікар, педіатр або терапевт. Ці лікарі
можуть стати фізичною особою-підприємцем (ФОП) та відкрити власну практику, а
також об’єднуватися з іншими лікарями,
щоб оптимізувати витрати. Також лікарі
первинної медичної допомоги можуть бути
найманими працівниками в комунальних
закладах первинної медичної допомоги.
У цьому випадку лікар домовляється про
заробітну плату з адміністрацією закладу,
відповідно до кількості пацієнтів, яких він
задекларує. При цьому в автономізованих
медичних закладах, які стали комунальними
підприємствами, тарифні сітки, що діють
зараз, не будуть застосовуватися.
Із 2020 року всі медичні заклади вторинної і третинної ланки перейдуть на нову
модель фінансування. Національна служба
здоров’я буде перераховувати медзакладам
гроші за надану послугу за затвердженими
тарифами, єдиними для всієї країни. У
тарифі за послугу закладені всі витрати
на її надання, у тому числі — оплата праці
медичного персоналу. Базою для розрахунку
компоненту оплати лікаря в тарифі має
бути 250% від середньої зарплати по країні
за липень попереднього року. У 2018 році
базою би стала сума 18 347 гривень (середня
зарплата в липні 2017 – 7339 грн).

МІФ
№8

НАЦІОНАЛЬНА
СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я
— ЦЕ ФІНАНСОВИЙ
«МОНСТР», ЯКИЙ РОЗПОРЯДЖАТИМЕТЬСЯ 100 МЛРД ГРН

Національна служба здоров’я України
не володіє коштами. Гроші знаходяться в
державному бюджеті та зберігаються на
казначейських рахунках. НСЗУ є оператором, який контрактує закупівлю медичних
послуг та укладає договори з медичними
закладами і лікарями-ФОП.
Окрім того, НСЗУ контролюватиме якість
послуг на рівні дотримання умов договору.
Тобто НСЗУ укладає договір і перевіряє його
виконання, так само, як страхова компанія
перевіряє виконання умов страхового договору. Якщо йдеться про лікарську помилку,
то в цьому разі контроль залишається за
органом, який надає ліцензію — за МОЗом.
Модель НСЗУ має найменші корупційні
ризики, оскільки як центральний орган
виконавчої влади вона підконтрольна Рахунковій палаті, Державній аудиторській
службі, а також антикорупційним органам
— Національному антикорупційному бюро та
Нацагентству з питань запобігання корупції.
Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України
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Лікують
і навчають
 У СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКИЙ НЕ ЛИШЕ НАДАЄ ЇМ МЕДИЧНУ
ДОПОМОГУ, А Й ПРОВОДИТЬ СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ – ВІД
ПІДГОТОВКИ ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ І ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Микола ПАЦЕРА

Одночасно тут можуть
проходити місячний
курс 80 маленьких
киян, якими займаються реабілітологи,
корекційні педагоги,
психологи, логопеди, педіатри та інші
фахівці.
Інна Іщук розповіла, що
її сину Данилку, котрий
страждає на ДЦП, місяць
тому зробили складну операцію в паху, після якої
йому буквально заново довелося вчитися ходити. На
щастя, сім’я дізналася про
цей новий реабілітаційний
центр, тут хлопчику роблять
різноманітні процедури –
лікувальну зарядку, спеціальні ортопедичні вправи
в басейні та на моторику,
після яких він почав ходити
майже самостійно…
Інший хлопчик – Ярослав
Печерик, пройшовши курс
у реабілітолога, зокрема за
допомогою спеціального
костюма «Гравістат», теж
більш упевнено пересувається на ногах і мріє грати
у футбол…
Будівництво Центру розпочали ще 12 років тому, але
незабаром кошти закінчилися і об’єкт «заморозили».
І лише на початку минулого
року міська влада виділила
потрібні кошти, і вже у лютому нинішнього тут прийняли перших пацієнтів віком
від чотирьох до 18 років.
Сам проект споруди оригінальний – вона виконана в
кількох рівнях. А посередині, на землі, розташований
справжній ігровий майданчик під скляним куполом.
Є спеціальний басейн для
лікування опорно-рухової
системи, численні кабінети,
оснащені сучасними пристроями для реабілітації
дітей із різними діагнозами, а також облаштовані

звичайні житлові кімнати,
кухні, ванни.
– Тут ми прищеплюємо
дітям елементарні побутові навички – як заправити ліжко, почистити зуби,
їсти ложкою, скласти одяг
у шафу, – розповідає заступник директора Центру
Віктор Сальков. – Адже багатьом нашим вихованцям це
дається непросто, а батьки
намагаються не переобтяжувати їх такими заняттями.
Якось одна дівчинка-візочниця зізналася нашому
психологові, що дуже хоче…
попилососити в кімнаті та
прибрати ліжко. Ми допомогли їй це зробити, а потім
розказали мамі про мрію

Для професійної
підготовки в Центрі
організували курси з
програмування для 35
підлітків віком від 14
до 18 років. Навчання
проводиться англійською, яку учні повинні знати на відповідному рівні.
донечки. Наступного дня
жінка захоплено ділилася з
нами, як добре все зробила
дівчинка вдома.
Для професійної підготовки в Центрі організували
курси з програмування для
35 підлітків віком від 14 до
18 років. Навчання проводиться англійською, яку учні
повинні знати на відповідному рівні. Кваліфікованих
викладачів, які не лише володіють інформатикою, а й
вміють працювати з такими
дітьми, допомогли підібрати
та фінансувати благодійний
фонд «Розумне майбутнє» та
організація «Життя з надлишком». А комп’ютерне
обладнання Центр придбав
за бюджетні кошти міста.
Нині тут закуповують
обладнання для облаштування хімчистки та шукають

фахівців-викладачів, щоб
готувати спеціалістів цього
профілю. Також у планах на
початок наступного року
відкриття майстерні з пошиття та лагодження взуття,
зокрема й спеціального. А
хто ж це зробить краще, як
не самі його користувачі?
Планують організувати протезно-ортопедичну майстерню, де навчатимуть робити
ортопедичні устілки та інші
прості, але такі необхідні
пристосування для дітей з
інвалідністю.
А ще в реабілітаційному
центрі проводять різноманітні корисні пізнавальні
та розважальні заходи. Зокрема організували разом
із Українським медичним
центром безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Міністерства охорони здоров’я,
Міжнародним благодійним фондом «Допомоги
постраждалим внаслідок
дорожньо-транспортних
пригод» театралізоване свято «Особливе перехрестя»,
під час якого фахівці, артисти та волонтери в ігровій
формі пояснювали дітям
із особливими потребами
правила поведінки на дорогах. Їх вихованці взяли
участь у Віденському балі
в КМДА.
У Центрі працюють молоді, але грамотні й креативні
фахівці, серед яких також і
люди з інвалідністю. Більшість постійно навчається, дехто і за кордоном – є
випускники польських та
німецьких вишів. Також тут
проводять обмін досвідом
із американськими, французькими, ізраїльськими,
німецькими реабілітологами. Практикують тренінги та
інші форми передачі знань.
Ці люди прагнуть робити
все для того, щоб якомога
більше дітей із особливими потребами максимально
пристосувалися до нормального життя.
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Українські традиції:
навіщо одружувалися
та як жилося в шлюбі
нашим предкам
Марія КАТАЄВА

Що ставало основою для заміжжя 100
років тому? Якими насправді були сімейні стосунки та що могло стати приводом для розлучення? Ці теми в книзі
«Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців» розкриває
фольклористка, викладачка кафедри
етнології і краєзнавства історичного
факультету університету імені Тараса
Шевченка Ірина Ігнатенко.
В якості
як
матеріалу
дослід
дослідниця
використовувала усні джерела
товува
– влас
власні опитування
старожилів в селах,
старо
свідчення з архівів
свідч
попередніх етнопопе
логів, фольклор,
логі
приказки, припри
слів’я, пісні. Хрослі
нологічно книга
но
охоплює ХІХ стоох
ліття – від відлі
міни кріпосного
м
права у Російп
ській імперії (1861) і
Австро-Угорщині (1848)
(184 до революції
1917 року, коли прийшла радянська влада.
– В українському традиційному суспільстві
шлюб вважався обов’язковим елементом життєвого сценарію. Коли молоді люди досягали
статевої зрілості, з 14 і до 20 років, мали собі
знайти пару. Однак одружувалися не тому, що
один одного покохали, вирішили створити
сім’ю, завести дітей. Шлюб давав економічну
самостійність. До цього парубок чи дівчина
жили при батьках, не мали своїх грошей чи
чогось матеріального, чим могли б розпоряджатися. Крім того, українці вірили, що людина
має пройти всі головні етапи життєвого шляху.
Народився, охрестився, одружився, лишив по
собі дітей та помер, – розповідає дослідниця.
В селах побутувала приказка «Хто рано встає –
діло зробить, хто рано жениться – дітей до
розуму доведе». Втім, одруження залежало в
першу чергу від батьків. Запорукою гарного
шлюбу був гарний посаг чи заможна родина, з
бідними знатися не хотіли.
– Якщо батьки казали ні, діти нічого не могли
вдіяти. Перша причина економічна. Вся влада,
гроші, майно було в руках батьків. Друга –
моральний чинник. В українців було сильне
поняття про рід і батьківське благословення.
Навіть сирітське весілля не могли відбутися
без названих батьків. Це були або хрещені, або
старші поважні люди, які благословляли молодих.
Вважалося, без весілля і благословення щастя
не буде, – зазначає Ірина Ігнатенко. – Втекти,
одружитися, скитатися по світу – без хати й
благословення – молоді не наважувалися. Тому
були змушені скоритися волі батьків.
Неодружені парубки та дівчата фактично
випадали з життя суспільства. Їх не запрошували на свята, трималися на відстані. Бо вони
нещасливі, їх участь в обрядах може негативно
вплинути на інших.
В родині чоловік був головою, вирішував всі
господарчі та фінансові питання. Говорили,
якщо жінка допомагає чоловіку робити його
роботу, – то це добра жінка. А ось навпаки – не
віталося. Такі чоловіки в фольклорі висміювалися, показувалися недолугими.
– Про шлюб і родину в українській етнології
написано чимало. Я піднімаю теми, які довгий час
були заборонені, яких уникали та замовчували.
Акцентую більше на проблемах, ніж на радощах,
бо етнологам було про це незручно і важко
писати. Це показувало українську культуру не
так, як би хотілося, – пояснює Ірина Ігнатенко.
Книга має три розділи. Перший присвячений
передшлюбним звичаям і традиціям, другий –
власне родинному життю, третій – дітям у родині, адже без них традиційна сім’я вважалася
неповноцінною.
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ВИСТАВКА

Весілля
з народним акцентом



В «СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ» ДЕМОНСТРУЮТЬ АТРИБУТИ СВЯТА

АНОВА
лексія ІВ
Фото О

Марія КАТАЄВА

В експозиції «Весільна
Україна» декоратори,
етнофлористи та художники відтворили
головні етапи традиційних весільних обрядів.
Прогулюючись виставкою, ви побачите, чим
зазвичай прикрашали
оселю у старі часи, що
ставили на стіл, автентичні вбрання нареченої
та старі світлини.
Зустрічають гостей виставки весільні костюми з різних
регіонів України.
– Вони різняться, кожен
відповідав найпоширенішому
фенотипу обличчя і фігури
дівчини, щоб в них вона виглядала найкраще, – розповідає
етнофлористка та співвласниця представленої колекції
Світлана Вавілова. – Карпатські дівчата були маленькі,
сорочка в них – пряма, тунікоподібна, а на голові носили
очіпки чи шапочки, розшиті
бісером, на потилиці прикрашені вінками. А полтавчанки
вдягали сорочки з пишними
рукавами й низом. Як мешканки степу вони були більші
й повніші. На сорочках вишивали дерево роду, безкінечник,
геометричні орнаменти.
Особлива гордість колекції –
весільні вінки. Серед них –
й найдавніший, початку ХХ
століття, зроблений з воску.
– Вінки також відрізнялися.
На Полтавщині вони великі,
видовжені вгору, на Чернігівщині любили чубаті, начебто з
коронкою, на Вінниччині було
багато воскових прозорих та
легких вінків, – розповідає

пані Світлана, яка досліджує і
відновлює традицію весільних
головних уборів. – Робилися
такі вінки з сухих та штучних
квітів, блискавок, стрічок, пір’я,
китички з ниток, монети, додавали трави-зілля – васильки,
житні колоски, овес, зашивали
й часничок, тому вінок був ще
й оберегом. Однак обов’язковим елементом є барвінковий
віночок, який міг бути видимим чи невидимим. Це символ
цноти й незайманості. Саме з

Як тільки останній
урожай був зібраний,
в українських селах
починався справжній
весільний бум
його плетення й починалося
весільне дійство. Найчастіше
у вечір п’ятниці. По весіллі цей
віночок зберігали в скрині або
клали в ікону за скло, він охороняв сімейне благополуччя.
Одночасно з барвінковим
віночком виготовляли й один
із основних символів весілля – «Гільце», що втілювало
дерево роду. Зазвичай брали
вічнозелене дерево, найчастіше сосну. Батьки молодої
починали прикрашати його
зверху, ніби благословляю-

чи створення нової родини і
продовження роду. Далі під
співи його уквітчували дружки й родичі. В якості прикрас
використовували паперові
квіти, житні колоски, овес,
м’яту, васильки. «Гільце»
стояло на столі молодих під
час весілля.
Відвідувачі мають змогу посидіти за столом нареченої. На
ньому – хліб, символ сонця,
що з дохристиянських часів
супроводжує найважливіші
події в житті людини, вінки
та намиста.
– Намиста починали носити з дитинства, маленьким
дівчаткам їх робили з рослинних матеріалів, зерняток груші
чи яблук. На ярмарках батьки
завжди купляли донькам намистинки, з яких і складали
намиста. Найціннішим вважалося коралове намисто, бо
було дороге. А на Гуцульщині
з Італії завозили венеціанське
різнокольорове скло. Також
намисто могло бути з бурштину, перлів, гранатів, смальти.
Кількість разків намиста, а їх
могло бути до 25-ти, вказувала
на заможність власниці, – поділилася Світлана Вавілова.
До наших часів збереглися
обряди з рушником та короваєм, яким благословляють

молодих. Коровай традиційно
оздоблювали шишками, голубками, жайворонками, качечками, квіточками, колосками.
А жінки, що випікали його,
обов’язково мали бути щасливими у шлюбі і мати дітей. Крім
того, з весільного тіста робили
й обрядові булочки – «шишки»,
якими обдаровували гостей:
жінок – великими, а чоловіків –
маленькими. Рушників же
дівчина мала вишити близько 20-ти – для всіх дійових
осіб весільних обрядів. А ось
весільний букет мала не молода, а молодий. Називався
він «Світилка» та декорувався вівсом, барвінком, васильками, паперовими квітами,
іноді – хустками, стрічками,
яблуками. В Карпатах мав
вигляд прикрашеної палиці,
а на Лівобережжі заквітчували шаблю, яку встромляли в
окраєць хліба.
– Сьогодні в моді етновесілля. І ми хочемо, щоб люди, які
готуються до одруження, змогли на нашій виставці знайти
ідеї для свого свята. Показуємо
не лише старовинні речі, а й як
їх можна адаптувати до сучасності, – зауважила кураторка
Лілія Бершинова.
До речі, найкращим часом
для одруження наші предки
вважали період між Покровою
(14 жовтня) і Різдвяним постом
(28 листопада). Як тільки останній урожай був зібраний, в
українських селах починався
справжній весільний бум.
Натхнення на виставці, яка
представлена в музеї «Брама
Заборовського» на території
«Софії Київської», можна шукати до 30 листопада. А дівчатам –
навіть відчути себе нареченою,
примірявши весільний вінок та
сфотографувавшись у ньому.

ЮВІЛЕЙ

900 років «Повчанню»
Володимира Мономаха


ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РОЗВИВАЛАСЯ В РУСЛІ
ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПИСЬМЕНСТВА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Про унікальну пам’ятку давньої
української літератури «Повчання дітям» Володимира Мономаха, написану 1117 року, ведемо
розмову з провідним науковим
співробітником Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України Вірою Сулимою.
Авторська назва твору – «Грамотица»,
звідси й визначення жанру як заповіт,
батьківське повчання. Але у другій частині
текст набуває форми життєпису, складеного князем за власними спогадами.
– Наскільки «Повчання» вписувалося в основні напрямки літератури
тогочасної Європи?
– Подібні настанови своїм дітям писали і європейські самовладці, зокрема
французький король Людовік IX Святий
(ХІІІ ст.) та англосаксонський король
Альфред Великий (ІХ ст.). Дослідники
припускають, що дружина князя Гіга,

дочка короля Англії Гаральда Годвінсона,
привезла із собою подібне «Батьківське
повчання», яке й стало зразком для твору
її чоловіка. Це жодним чином не применшує вартості й оригінальності твору
Володимира Мономаха хоча б тому, що
він – онук князя Ярослава Мудрого, який
сформував і передав нащадкам цілу
бібліотеку, це в його часи книжність
стала святинею, труд книжника набув
релігійного ореолу. І це був час, коли
авторитет усного слова, фольклорно-магічного слова поступився перед книжною
мудрістю. Недарма вчені резонно називають Мономаха державним і політичним
діячем, письменником-полемістом,
мислителем і навіть родоначальником
християнського гуманізму.
– А який вплив мало «Повчання» на
українську літературу козацької доби?
– Уперше «Повчання» опублікували
1793 року, коли вже були написані козацькі літописи Граб’янки, Самовидця,

Величка. Тож прямий вплив цієї пам’ятки
на ранньомодерну добу хіба що гіпотетичний і типологічний, оскільки на українську освіту й культуру продовжували
впливати ті ж культурні явища та християнсько-духовні книги, на яких плекався
і талант київського князя-письменника.
– Яке місце «Повчання» посідає
серед творів давньої української літератури та яке його значення?
– У когорті письменників Київської
Русі Володимир Мономах – перший
світський автор. Його «Повчання» – це
приклад цілковитого подолання давньою
українською писемністю колективно-несвідомого архетипу словесної творчості
й утвердження індивідуально-творчого
мислення, формування одноосібного
автора, спроможного осмислити власне
життя та передати власний життєвий і
духовний досвід наступним поколінням.
Юлія КОЛЕСНИКОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 2.11
Сильна
хмарність, дощ
Атм. тиск 740
о Вітер (м/с) 5,3
Вологість
повітря (%) 95
о
Відчувається +6

+8

АФІША

п’ятниця, 3.11
Хмарно,
невеликий дощ
Атм. тиск 741
о Вітер (м/с) 4,6
Вологість
повітря (%) 80
о
Відчувається +10

+10

ЦІКАВО

Про
полювання
 В Іспанії недосвідчені мисливці часто помилково вбивали
домашніх корів, плутаючи їх з
оленями. Тому зараз на боках
багатьох іспанських корівок красується великий напис VAKA –
корова.
 Цікаво, що для багатьох
українців словосполучення
«сходити на полювання» стало локальним мемом, що означає «безглуздо загинути в
результаті нещасного випадку
при загадкових обставинах».
Цей мем з’явився в 2007 році,
коли під час полювання був
застрелений депутат Верховної Ради Є. Кушнарьов. Інший
мисливець прийняв депутата за
дикого кабана, що і призвело до
трагедії. До речі, в цьому сенсі
«сходили на полювання» чимало історичних особистостей:
англійський король Вільгельм
II Руфус, французький монарх
Філіп IV Красивий, старший син
Чингізхана Джучі....

 У США існує оригінальний
вид полювання — полювання
на торнадо. Суть такої забави в
тому, щоб переслідувати вихор
на автомобілі, зближуватися з
ним і робити фотографії. Цікаво,
що серед мисливців на торнадо
прийнято мірятись хвацькістю:
хто сфотографував смерч із більш
близької відстані, той і крутіший.
 Ескімоси ухитрялися полювати на полярних ведмедів
за допомогою китового вуса.
Звичайно, затикати звіра до
смерті тонким вусом не вийде,
тому мисливці йшли на хитрість:
заточений китовий вус згортали
в кільце, заливали топленим
жиром і виставляли на мороз.
Жир застигав і перетворювався в щільну кульку-приманку.
Коли ведмідь ковтав таку кулю,
він танув у шлунку, стрижень
з китового вуса розгинався і
розривав нещасній тварині нутрощі. Ескімосам залишалося
лише знайти тушу і дотягнути
її в селище...
 У мисливських магазинах
США продається камуфльований
туалетний папір. Цей дивний
товар з’явився у продажу після
того, як один мисливець присів
по нужді, «засвітив» звичайний
папір білого кольору — і отримав
кулю прямо в п’яту точку. Справа в тому, що бідолаху прийняли
за білохвостого оленя...
 Багато фінів забезпечують своїх мисливських собак
мобільними телефонами. Робиться це для того, щоб почути
з відстані в кілька кілометрів, як
вони загнали звіра. Крім того,
мисливці відстежують розташування телефону і дізнаються, де
знаходиться здобич.

неділя, 5.11

субота, 4.11
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 751
о Вітер (м/с) 0,7
Вологість
повітря (%) 75
о
Відчувається +5

+8

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 3,2
Вологість
повітря (%) 70
о
Відчувається +8

+10

ТРАДИЦІЇ

виставки
ВТЕЧА
ВІД РЕАЛЬНОСТІ

В рамках ярмарку PHOTO KYIV
галерея Invogue представляє 2 листопада проект Оксани Канівець
«Away from reality / Геть від реальності». Це проект про закритість,
про відхід від важливих і складних
питань особистості, проблеми в
міжособистісних, міжкультурних і
соціально-політичних взаєминах.
Експозицію складають 9 чорно-білих диптихів, що зіставляють
портрет і пейзаж.

ПОЄДНАННЯ СТРІТАРТУ ТА ІКОНОПИСУ

2 листопада вшановується
пам’ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті і відомий як християнський
святий.
 Якщо побудувати в цей день
міцний паркан, то весь рік сім’я
буде жити багато, оскільки вважалося, що через дірки в паркані
щастя і багатство витікає.
3 листопада – преподобного Іларіона Великого. Саме його
вважають засновником перших
монастирів у Палестині. Він активно займався проповідуванням,
а в кінці свого життя вирішив
відправитися в Єгипет, де і помер
після того, як вклонився могилі
Антонія Великого.
 Дим вгору йде – погода, за прикметами, буде ясною і сонячною.
 Тепле повітря – чекай затяжної відлиги.
4 листопада відзначали день
осінньої або зимової Казанської
ікони Богоматері. Вітали в цей
день жінок. Остаточна межа переходу від осені до зими, міцно
сковується земля, а відтак морозцям дорогу вказує.
 Якщо цього дня небо заплаче,
то слідом за дощем прийде зима.
 Якщо зранку дощить, то надвечір має піти сніг, ознака ранніх
підсніжників.

5 листопада вшановується
пам’ять Якова Молодшого – одного з 70 апостолів, якого прозвали
«братом Господнім».
 Якщо піде град або снігова
крупа, то на Мотрону (22) наступить справжня зима.
6 листопада початок льодоставу, і в цілому погода встановлювалася досить холодна. Вранці
селяни перед початком всіх робіт
відправлялися в церкву, де молилися іконі Божої Матері «Всіх
Скорботних Радість», вважаючи,
що вона допоможе їм у позбавленні не тільки від хвороб, а й
від тяжкої недолі, полегшуючи
переживання і допомагаючи подолати різні життєві обставини.
7 листопада у народі називали
не інакше, як Дідівські плачі, коли
прийнято було поминати померлих родичів або друзів. Говорили
про те, що навіть природа плаче,
тому що практично завжди спостерігалися опади, а ясна погода
була справжньою рідкістю.
8 листопада Дмитра Солунського. В народі було прийнято
цього дня пити пиво.
 Якщо на Дмитра день без снігу,
то ще не буде зими.
 Якщо до Дмитра дощ, то на
Введення (4.12) снігу буде по коліна.

СМАЧНОГО!

Як приготувати «Журек»
«Журек» — традиційний
суп, який вміють готувати
практично в кожній сім’ї
на Прикарпатті. Він може
бути як пісний, так і досить
ситний і насичений.
Нам знадобиться:
Вода – 1,5 л, закваска (жур)
– 1,5 л, шинка – 250 г, ковбаса
копчена – 125 г, ковбаса варена
– 125 г, картопля – 1 шт., цибуля
ріпчаста – 2 шт., морква 1 шт.,
часник (зубки) – 2-3 шт., лист
лавровий 2 шт., кінза, гвоздика,
часник сушений мелений – 0,5
ст. ложки, корінь петрушки –
0,5 шт., корінь селери – 0,5 шт.,
майоран сушений – 2 ст. ложки,
кріп – 0,5 ст. ложки, перець чорний горошок, сіль, сметана, олія
соняшникова – 2 ст. ложки.
Приготування:
У каструлю з готовою закваскою
покласти моркву, сушений корінь
селери і петрушки. Додати неочи-

щену цибулю, кінзу, шматочки
ковбаси, шинку і гвоздику. Посолити і проварити на слабкому
вогні півгодини.
Тим часом нашаткувати цибулю, часник, нарізати ковбасу.
Обсмажити цибулю, моркву і додати частину спецій. З супу вийняти
цілу цибулину, половину моркви і
кінзу. Додати нарізану картоплю.
Прокип’ятити, додати зажарку,
нарізані ковбаски й інші спеції.
Варити суп до готовності. Додати
сметану. Подавати з половинкою
вареного яйця.

сенно-поетичного кабаре традиції авторської пісні, радянської
та зарубіжної естради, пісень
з фільмів, вистав і радіопередач, фольклору різних народів,
співаючий російською, французькою, ідиш, англійською,
португальською, іноді на двох
або декількох мовах.

театр
МОЯ ДРУЖИНА ЙДЕ
ДО ІТАЛІЙЦЯ

5 листопада о 19.00 театр
«Браво» гратиме виставу «Моя
дружина йде до італійця». В іскрометній комедії всього два
персонажі – неуважний чоловік-виконроб, який весь вільний
час проводить біля телевізора
або в компанії друзів-пияків, і
втомлена від життя недоглянута
дружина-бібліотекар. Але в один
прекрасний день трапляється
неймовірне – дружина заявляє,
що йде до багатого італійця...

кіно
«ПОДВІЙНИЙ
КОХАНЕЦЬ»

Voloshyn Gallery представляє
персональну виставку Сергія
Радкевича «30 метрів над рівнем моря». Сергій Радкевич
– художник-монументаліст, у
творчості якого органічно об’єдналися вуличне мистецтво та
сакральна тематика. Проект є
певною формою візуального
монологу. Що сформовано із
малих мізансцен – робіт, які репрезентують індивідуальний
досвід автора. Головною точкою
відліку є суб’єктивне «Я», яке поширюється на весь навколишній
світ і захоплює його. Як пояснює
Радкевич, роботи складаються з
різних елементів, що не перетинаються між собою. У змістовому
і композиційному наборі можливо провести певну паралель
з роботами Босха і Сікейроса.

Країна: Франція
Режисер: Франсуа Озон
У ролях: Марина Вакт, Жеремі Реньє, Жаклін Біссет, Міріам
Буайе
Тривалість: 1 год.50 хв.
Вікові обмеження: 18 років
Історія про молоду француженку Хлою, яка страждає від
депресії. Дівчина звертається
по допомогу до привабливого
психотерапевта Пола, і результат
лікування перевершує всі очікування: відносини виходять за
рамки робочих, Хлоя закохується
в доктора і погоджується жити
разом. Однак у Пола є власні
секрети, розкривати які він не
поспішає.

«ТОР. РАГНАРОК»

концерти
НОВІ НАПРЯМИ
АМЕРИКАНСЬКОЇ
МУЗИКИ

3 листопада в Домі «Майстер
Клас» в рамках проекту MK Classics
(куратор – Тетяна Калініченко)
відбудеться концерт-лекція «Нові
напрями американської музики».
Композитор та піаніст Річард
Кемерон-Вульф (США) виступить
зі вступною лекцією про сучасне
американське музичне мистецтво, де позначить окремі аспекти
розвитку композиторських течій
на межі ХХ та ХХІ століть та проведе паралелі між тенденціями
минулого та сьогодення. У виконанні провідного столичного
колективу сучасної музики Sed
Contra Ensemble прозвучать різноманітні твори композиторів із
США, що розкриють стилістичну
багатогранність новітньої музики,
неординарність композиторської
мови та уяви.

ПІСНІ БЕЗ ПАФОСУ

5 листопада о 20.00 в галереї
«Дукат» (вул. Рейтарська, 8б)
виступатиме Псой Короленко –
автор і виконавець пісень, колумніст, перекладач, кандидат
філологічних наук, який поєднує
в своєму унікальному жанрі пі-

Країна: США
Режисер: Тайка Вайтіті
У ролях: Кріс Хемсворт, Том
Хіддлстон, Ідріс Ельба, Ентоні
Хопкінс, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм,
Карл Урбан
Тривалість: 2 год. 20 хв.
Вікові обмеження: 12 років
Тор опиняється в ув’язненні
на іншому кінці всесвіту без свого могутнього молота і змушений
битися з часом, щоб повернутися
в Асгард і зупинити Рагнарок —
знищення свого рідного світу й
кінець асгардійської цивілізації,
яке бажає здійснити нова потужна загроза в особі нещадної Хели.
Але спершу він повинен вижити
в смертельному гладіаторському
поєдинку, в якому зійдеться зі
своїм колишнім союзником і
колегою по Месникам — неймовірним Халком!
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24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
Як зберігати
картоплю
у квартирі

 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

6 – 12 листопада

ОВНИ, кохайтеся, голубтеся, без взаємної любові ви
нині, як птах із підбитим
крилом. Втім, диктувати свою волю
не слід, пристосовуйтеся під правила гри постійного партнера (його
інтереси – святе!), нехай кермує.
Ублажайте його, зберігаючи вірність
і з любов’ю крокуйте пліч-о-пліч.

Щасливим власникам
погребів і підвалів немає
потреби піклуватися про
збереження врожаю. А
ось тим, хто проживає
у багатоповерхівках,
варто задуматися, як
зберігати взимку в квартирі зібраний урожай з
найменшими втратами.
 Оптимальна температура
зберігання овочів 5-7 градусів.
Тому до перших морозів краще
зберігати картоплю на балконі.
Після перших морозів картоплю
варто перенести в приміщення і
визначити їй прохолодне місце.
Якщо морози невеликі, мінус
2-3 градуси, можна тимчасово
накрити картоплю ковдрами,
залишити на балконі до більш
сильних морозів. При зниженні
температури до мінус 5-6 градусів, картоплю з балкона краще
прибрати.
 Краще зберігати картоплю у мішках з мішковини, або
якщо у вас є комора, то в ящиках.
Добре зарекомендувало себе
спільне зберігання картоплі з
буряком, буряк забирає зайву
вологу, що йде йому тільки на
користь, а картопля залишається
сухою. При такому способі зберігання тару з картоплею зверху
на одну третину заповнюємо
буряком. Можна для видалення
зайвої вологи застелити ящик
стружкою або соломою.

ТЕЛЬЦЯМ щастя посміха-

ється в гармонійній парі,
одинакам настав час розставити крапки над «і» й визначитися,
з ким із претендентів з’єднати долю,
аби жити душа в душу.

БЛИЗНЯТА спрямуйте
основні ресурси в трудову
сферу, тут гаряча пора, все
кипить! Демонструйте службовий
вишкіл та високий професіоналізм,
з радістю беріться за додаткові зобов’язання, шануйте шефа, службовий колектив, тоді ваша кар’єра
(бізнес) отримає додатковий потужний імпульс, творчі сили примножаться, гаманець розтовстіє.
РАКАМ прийшов час штур-

мувати любовний Олімп,
градус пристрастей високий,
тож коли хтось припав до вподоби
і серце тьохнуло – мерщій до бою!
Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД
податок,
данина (іст.)

міра об’єму
горілки 1,5 л
(іст.)

народ.
(грец.)

томатний...
у Туреччині
– вельможа
(іст.)

фригійське
божество
місяця (міф.)

дуже короткий жіночий
одяг
пагорб у
Єрусалимі

східне єдиноборство

гімнаст (цирк)

біологія

КОЗЕРОГИ, зустрічайте

європейська
держава
Богиня ночі
(міф.)
політична
акція

посудина
для прання

споруда в
порту

медичний
інструмент
слов’янські
племена
(IV-VI ст.)

страва мексиканської
кухні

економічна
політика
1921-1929 рр.
(іст.)

населення
держави
лікує нетрадиційно
тонка прозора тканина

гостинно її величність Любов,
що закономірно нагряне і,
піднявши на крилах пристрасті,
понесе в казку насолод. Але пильнуйте на всі сто, земний світ такий
багатогранний, де безліч спокус і
провокацій!

ВОДОЛІЇ, пристрасно ру-

податок

пружний
килим для
боротьби
дзюдо

СКОРПІОНІВ хоч у космос

невблаганний, але цілющий! Нині ви заручник обставин, «розгрібайте» кармічні завали в житті, створені власними
помилками у минулому.

співецьімпровізатор
(Азія)
вид покривала

копальня

діють надзвичайними
внутрішніми ресурсами
(творчими, енергетичними, розумовими, сексуальними, матеріальними). Правильно визначтеся, що
вам потрібно для повного щастя в
цьому житті, аби не тринькати той
дар на вітер і дерзайте!

СТРІЛЬЦІ, меч розплати

хім. елемент,
газ, №
інструмент
для проколювання

головний
убір заміжньої жінки
(стар.)
оптичне скло
православний монах

мистецтво
складання
букетів

якщо хочете укріпити партнерські мости – умови ідеальні. Ладьте з милими,
проникайте в сокровенні психологічні схованки, а потім «гіпнотизуйте», вселяйте те, що хочеться.

запускай, енергія б’є невичерпним джерелом, і якщо її
спрямувати в практичне русло, результати перевершать всі сподівання.

утілення Бога
Вішну

вигук
Архімеда

щий пілотаж досконалості
там, де вимагається брати
командирське стерно в руки і нести
відповідальність за прийняті рішення, дії. І не смійте перекладати
власний вантаж на чужі плечі!

ТЕРЕЗИ – багатії, бо воло-

цінна лікарська рослина
«всі квитки
продані»

ЛЕВИ мають показати ви-

ДІВИ,

чоловіче ім’я
(Дар Богів)

 Намагайтеся якомога частіше перебирати картоплю,
прибираючи підгнилі клубні, а
ту картоплю, що з ними безпосередньо стикалася, намагайтеся
з’їсти в першу чергу.
 Після лютого місяця періодично видаляйте з картоплі
пагони, інакше до весни вона
втратить всі свої поживні речовини.
 При бажанні можна обробити картоплю спеціальними
препаратами, що сповільнюють
вегетативний період і підвищують імунітет до хвороб. Також
існує практика обробки картоплі
мідним купоросом.
 Для запобігання захворювання картоплі та знищення хвороботворних бактерій і
грибків, деякі дачники використовують обробку картоплі
окропом. Помістіть картоплю
в сітку, і опустіть її на декілька
секунд в киплячу воду. Потім
просушіть картоплю і покладіть
для зберігання.
 Не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує
велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор, тоді
картопля набуде неприродного
солодкого присмаку. Якщо ж
ви все-таки заклали частину
картоплі в холодильник, перед
вживанням у їжу дайте їй полежати 2-3 дні в теплі.

ГОРОСКОП

... де
Бальзак

швидкісне
кінознімання

Склала Оксана БАРКІНА

хаються до кар’єрних вершин, що обіцяє реалізацію
фахового покликання, вабить соціальним престижем. Якщо вчорашні суперники стануть достойними союзниками – це велика
перемога.

РИБИ, на службі, аби не
стати жертвою посадового
диктату (де нечистий плете
інтриги), слід проявляти ділову
завзятість, палати творчим ентузіазмом, братися за додаткові повноваження.Саме службовий колектив має надихати, тут є шанс
упіймати удачу за хвіст.
Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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