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Новий дитсадок відкрили
на Троєщині, наступний –
в Голосієво



Фото Бориса КОРПУСЕНКА

МЕР КИЄВА ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВІДКРИВ
КОМУНАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК №362
«МИЛОСЛАВИЧІ» НА ТРОЄЩИНІ. У НОВОМУ
ДИТСАДКУ ВИХОВУВАТИМУТЬСЯ МАЙЖЕ 300 ДІТЕЙ
Продовження теми на 2-й стор.

МЕГАПОЛІС

СУСПІЛЬСТВО

Бурхлива осінь
київських парків
 У СКВЕРІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ РОЗРОБЛЯЮТЬ СТРАТЕГІЮ,
НА ОБОЛОНІ – ОСВОЮЮТЬ НОВУ ТЕРИТОРІЮ,
А НА ПОЧАЙНІ – ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЕВА

Продовження на 7-й стор.

ЕКОНОМІКА

Щоб підтримати
малий бізнес

 СТОЛИЧНІ ПІДПРИЄМЦІ МАЮТЬ ЗМОГУ ОТРИМАТИ
НАЙДЕШЕВШІ У КРАЇНІ КРЕДИТИ

Нещодавно Київрада ухвалила «Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві», і зараз у столиці запрацювали
«найдешевші» у країні гроші. Це – справжній прорив!
Продовження на 9-й стор.

Як захистити
дітей
від залежності
 ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ

І ПРАВООХОРОНЦІ ОБ’ЄДНУЮТЬ
ЗУСИЛЛЯ
У столиці розпочався цикл стратегічних сесій щодо створення безпечного середовища у закладах
освіти. На першій стратегічній сесії
щодо попередження небезпечних
залежностей у підлітків представники Департаменту освіти та
науки, молоді та спорту разом із
Національною поліцією, педагогами, психологами та науковцями
обговорили профілактику негативних явищ.

АНТИКОРУПЦІЯ

Хабар як вираження
подяки
Дивні ми – усі засуджуємо корупцію у верхах, картаємо топ-корупціонерів, водночас
майже кожен другий з нас схильний виправдовувати повсякденну корупцію у низах, а
кожен четвертий цього року давав хабар. Такі
результати нещодавнього опитування Фонду
«Демократичні ініціативи».
Продовження на 19-й стор.

БЕЗПЕКА

Якщо трапиться НП
 «ВЕЧІРКА» З’ЯСУВАЛА, ЧОГО ВЧАТЬ ДІТЕЙ
У КИЇВСЬКИХ ШКОЛАХ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Продовження на 6-й стор.

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

Продовження на 20-й стор.
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ФОТОФАКТ

ДОБРА НОВИНА

Фото КМДА

Нові МАЗи вже на 5 маршрутах
До столиці прибула перша
партія з 18 автобусів МАЗ із
100, які Київ закуповує за
результатами тендеру.
Мер Києва Віталій Кличко
підкреслив під час огляду нових
автобусів у столичному автопарку № 6, що Київ сьогодні – лідер
серед українських міст за темпами й обсягами ремонту доріг та
за оновленням рухомого складу
комунального транспорту міста:
– Наше завдання – оновити автопарк столиці. І щоб комунальний
громадський транспорт відповідав
сучасним вимогам. Нові сучасні та

комфортні автобуси є альтернативою маршруткам, що не надають
якісного сервісу, та на які багато
скарг від киян.
Він зауважив, що за участю
експертів Світового банку, у Києві провели комплексний аналіз
міських маршрутів, підрахували
пасажиропотоки, а також автомобільні потоки для створення
нової транспортної моделі міста.
Завдяки новим автобусам у столиці вже замінили рухомий склад
на чотирьох маршрутах і планують збільшити кількість машин на
5 маршрутах. Вартість 100 нових
автобусів – майже 529 млн грн.

РЕКОНСТРУКЦІЯ
Проект створення інноваційного парку UNIT.City – приклад сучасної комплексної реновації старих промислових
територій, який надає можливість не лише для проживання, роботи та відпочинку в єдиному просторі, а й дозволяє
талановитим українцям реалізовувати себе в своїй країні.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час обговорення детального плану території у межах вулиць Мельникова, Деревлянської, Дорогожицької та Сім’ї Хохлових
(територія колишнього мотозаводу).
– Кілька тижнів тому я особисто заїхав і подивився на київську «Кремнієву долину», як
її вже почали називати. І був
приємно вражений сучасним та
продуманим підходом до облаштування простору та території, –
зазначив мер. – Часто забудов-

ники в першу чергу думають про
швидке повернення вкладених
коштів та мало приділяють уваги
комплексному облаштуванню
території, а зведенням соціальної інфраструктури доводиться
потім займатися місту. Тут же
підхід комплексний і передбачає

створення так званого міста в
місті.
UNIT.City – це новостворене місто
у місті з повноцінною соціальною
інфраструктурою, що включає освітні, бізнесові, культурні, медичні,
спортивні та розважальні об’єкти
та житло. На території вже відкрито
кілька об’єктів – бізнес-кампус, спортивний комплекс, кафе. Центральним освітнім об’єктом інноваційного
парку став навчальний заклад UNIT.
Factory, в якому вже безкоштовно
навчаються 800 студентів. У майбутньому ж заплановане збільшення
кількості місць до 3 тисяч.
Реалізація проекту UNIT.City
розрахована на 7 років.

Послухати і почути
До її складу увійшли 12 співробітників. Усі вони пройшли навчання на відповідних тренінгах-семінарах за сприяння Консультативної
місії Європейського союзу. Антиконфліктні групи вперше були
задіяні під час святкування Дня
незалежності України. На сьогодні
на їхньому рахунку близько ста
масових заходів.

У Голосіївському районі
запланована реконструкція
транспортної розв’язки на
перетині вулиць Саперно-Слобідської та Миколи
Грінченка.
Замовником робіт визначено
комунальну корпорацію «Київавтодор». Фінансування проектних
і будівельних робіт відбуватиметься за рахунок міського бюджету.
Орієнтовна вартість будівництва
об’єкта – 22 мільйони гривень. Реконструкція розв’язки поліпшить

транспортну ситуацію в районі,
збільшить пропускну спроможність, забезпечить безперебійний
рух транспорту і пішоходів й позитивно вплине на екологічний
стан за рахунок ліквідації заторів
на певному транспортному вузлі.
Важливо відзначити, що при
укладанні договорів підряду на
виконання робіт, замовника зобов’язали передбачити умови щодо
надання гарантії якості будівельними організаціями та встановлення
гарантійного терміну експлуатації
не менше 10 років.

КОНТРОЛЬ

БЕЗПЕКА

У Києві з’явилася так звана
поліція діалогу, гаслом якої
є «послухай і почуй».

Кличко хоче від підрядників
10 років гарантії

«Новостворений відділ превентивної комунікації покликаний,
перш за все, налагодити взаємодію
із організаторами масових заходів
від початку до кінця їх проведення», – йдеться у повідомленні поліції Києва на сторінці в Facebook.
Такі поліцейські намагаються
попередити будь-які конфліктні
ситуації, роз'яснюють дії поліції
та зупиняють агресивних громадян
не силовими методами, а словом.
– Ми постійно моніторимо й
аналізуємо Інтернет-мережі щодо

запланованих заходів за участю
громадян, оцінюємо ступінь ризику
при їх проведенні, настрій учасників і прогнозуємо зміни в розвитку
ситуації, – говорить представник
відділу превентивної комунікації
головного управління Нацполіції
Вікторія Азарова. – Працівники
відділу переважно працюють на
запобігання зіткнень і конфліктів.
Для необхідної взаємодії наші співробітники заздалегідь встановлюють контакт як з організаторами,
так і з учасниками масових заходів.

Датчики
моніторитимуть місто
У Києві в наступному році за
ініціативою «Київ смарт сіті»
встановлять датчики для
онлайн-моніторингу навколишнього середовища.
– Це елементи сучасного розумного міста: універсальна автономна бездротова сенсорна платформа, яка може працювати більш ніж
з 80 типами датчиків і дозволяє
вирішувати безліч завдань, – пояснює директор Департаменту

інформаційно-комунікаційних
технологій Юрій Назаров.
Цей прилад зможе обчислювати індекс якості повітря, відстежувати якість води в річках і
озерах, оцінювати рівень сміття
в контейнерах, виявляти доступні
паркувальні місця тощо. Дані з
датчиків потраплятимуть у головний дата-центр, де оброблятимуться для подальшого прийняття
рішень, і будуть доступні для киян
через сайт міської влади.

ПРОЕКТИ

ТУРБОТА

Наступного року в Києві створять велику туристичну пішохідну зону. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер
Києва Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив комунальний дитячий садок №362 «Милославичі» на
Троєщині. У новому садочку виховуватимуться майже 300 дітей.

Гігантська туристична зона
для центру

– Весною наступного року ми будемо презентувати оновлену
вхідну групу на Труханів острів. І ми також з’єднаємо дві туристичні
зони – від Володимирської гірки до Арки дружби народів побудуємо
мостовий перехід, таким чином парк «Володимирська гірка» буде
об’єднаний прогулянковим маршрутом із Трухановим островом, –
розповів Віталій Кличко.
Він додав, що наступного року буде також презентовано оновлену Пейзажну алею.
– Загалом, ми плануємо створити велику туристичну пішохідну
зону, до якої, зокрема, увійде і частина історичного Подолу. Впевнений, що цей маршрут стане одним із найулюбленіших, як для киян,
так і для гостей нашого міста, – зазначив мер Києва.
До того ж, як підкреслив Віталій Кличко, наступного року
планується замінити вагони Київського фунікулера. Австрійська
компанія замінить їх на сучасні, що відповідають найвищим
європейським вимогам безпеки та комфорту. Адже фунікулер не
тільки туристичний транспорт – минулого року його послугами
скористалися 1,5 мільйони пасажирів. І завдяки новим вагонам фунікулер стане ще більш зручним, як для киян, так і для
туристів.

Новий дитсадок відкрили на Троєщині,
наступний – в Голосієво
– Мешканці цього мікрорайону неодноразово
зверталися до мене з тим, аби у «Милославичах»
відкрили комунальний дитячий садочок, адже в
мікрорайоні мешкає багато молодих сімей, багатьом
з яких доводилося возити дітей у інші райони, – сказав Віталій Кличко під час відкриття дошкільного
закладу. – Ми купили цей садочок у забудовника
мікрорайону, і тепер він – комунальний, і діти
потраплятимуть сюди за електронною чергою та
виховуватимуться безкоштовно.
За словами мера Києва, якщо три роки тому черга
у садки Києва складала понад 15 тисяч дітей, то
нині завдяки будівництву нових та реконструкції і
збільшенню місць у існуючих удалося зменшити її
майже втричі.
– І наше завдання – щоб через два роки черги до
дитсадків у Києві взагалі не було. І ми працюємо над
цим, – наголосив Віталій Кличко.
До урочистого відкриття нового дитячого дошкільного закладу готуються і в Голосієві. Дитсадок-ясла №106 (просп. Науки, 65) розрахований на

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

6 груп. Зокрема буде відкрито дві групи для дітей
віком від 2 до 3 років та чотири дошкільні – для
дітей віком від 3 до 6 (7) років з режимом роботи
12 годин. У садочку є басейн, спортивна та танцювальна зали.
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ТЕХНОЛОГІЇ

НОУ-ХАУ

AndroidPay ламає традиції

«Пан Шукач»
знайде пропажу

Київ став п'ятим містом у
світі, де можна розрахуватися банківською карткою
на турнікеті, та першим – де
банківську картку можна
використати як проїзний у
метро.
Про це повідомив директор
Департаменту транспортної
інфраструктури Сергій Симо-

нов під час форуму Smart City
Forum-2017: «В Україні запрацював AndroidPay, за допомогою
якого можна оплатити проїзд
у метро. Достатньо «підв’язати» свою банківську картку під
додаток і піднести телефон до
турнікету. Ламаємо традицію кас,
черг і незадоволених пасажирів».
Сплатити за проїзд банківською
карткою з безконтактним додатком

БЛАГОУСТРІЙ

PayPass наразі можна на Троєщинській та Борщагівській лінії швидкісного трамвая. У найближчій
перспективі – реалізувати можливість оплати проїзду банківською
карткою з безконтактним додатком
PayPass на міській електричці.
А в другому кварталі 2018 року
планується ввести електронний
квиток у наземному громадському
транспорті.

В аеропорту «Бориспіль» загублені речі розшукає віртуальний детектив. Про це повідомили в прес-службі аеропорту.
Зниклі з багажу речі буде шукати віртуальний детектив, якого назвали «Пан Шукач». Стосовно пропажі речей пасажирам рекомендують
звертатися на сторінку «Пан Шукач» в Facebook.
Також можна зателефонувати за номером (073) 7-702-702, написати
на електронну пошту anti-theft@kbp.aero або в Skype – anti-theft-kbp.

Фото Павла ПАЩЕНКА

БЕЗ БАР’ЄРІВ

Тим, хто не поспішає
наводити лад – припис

На Поштовій площі
облаштують новий пандус

Інспектори «Київблагоустрою» виписали 826 приписів та
склали 37 протоколів з вимогою до організацій відновити
благоустрій на ділянках.

У рамках реконструкції Поштової площі будівельники
розпочали роботи з облаштування пандуса для людей
з особливими потребами.

«Зокрема це стосується тих об’єктів, де розкопали землю або асфальт,
а порядок навести не поспішають», – написав виконуючий обов’язки
директора КП Андрій Андрєєв на особистій сторінці в Facebook.
Більшість приписів – 784 – припадає на аварійні розриття, які для
проведення електричних і теплових комунікацій здійснюють ремонтні
підрозділи ПАТ «Київенерго» (90% від усього обсягу розриттів), КП «Київтеплоенерго», ПАТ «Київгаз», ВАТ «АК «Київводоканал» та деякі інші.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова Подільської
райдержадміністрації Валентин
Мондрієвський: «Київ має бути
зручним і комфортним містом. Фа-

хівці комунального підприємства
«Дирекція дорожньо-транспортних
споруд» планують, що до кінця
року роботи будуть завершені».
Пан Мондрієвський нагадав,
що зараз в ресторані «Компот»
на Поштовій площі, працює ліфт,
який доступний для киян і гостей
столиці з особливими потребами, а також для мам з дитячими
візочками.

ТРАНСПОРТ

ПЕТИЦІЇ

Автобусом
до Баку

Кияни хочуть більше коштів на ГБ-2
Завершилося голосування за проекти Громадського бюджету-2018.
Ініціативи підтримали більше 131
тис. киян. На реалізацію проектів
передбачено 100 мільйонів гривень.
Але цих коштів не вистачить аби профінансувати усі великі та малі проекти,
що набрали «прохідні» тисячу і чотириста
голосів. Щоб не залишити поза фінансуванням проекти, що не потрапили у «зелену»
гарантовану зону фінансування, активні
кияни подали петицію за збільшення коштів ГБ-2. Петиція зібрала понад чотири
тисячі підписів. Для того, щоб її розглянули
потрібно понад 10 тисяч голосів.
– Визначаючи параметри Громадського
бюджету на цей рік Київська міська рада, не
очікуючи суттєвого збільшення інтересу киян

до цього інструменту прямої демократії,
обережно збільшила кошти Громадського
бюджету лише до 0,2% (100 млн грн) від
бюджету Києва, – пояснює автор петиції
Микола Гурін.
– Крім того, вирішила, що лише ті проекти, які здобудуть понад 1000 голосів для
«великого» та понад 400 – для «маленького»
проекту можуть вважатися соціально значимими для міста, та у разі, якщо на них
вистачить коштів Громадського бюджету
будуть реалізовані у 2018 році.
Автор петиції пропонує міській владі
підтримати прагнення громад до співпраці
та активної участі у житті міста, збільшивши
за рахунок коштів Програми економічного
та соціального розвитку м. Києва бюджет
Громадського бюджету на суму, достатню
для покриття всіх проектів, які змогли пе-

Прямий автобусний рейс між
Києвом і Баку відкриється 9
листопада. Щочетверга автобус відпралятиметься із столиці
Азербайджану.

ретнути відповідні для своєї групи бар’єри
(1000 голосів для великого проекту та 400 –
для маленького).
– Необхідно орієнтовно до 0,5% від бюджету Києва (на 150 млн грн), – вважає
Микола Гурін.

У місцевому Міжнародному автовокзальному комплексі вже розпочато
продаж квитків, і в режимі онлайн.
Автобус їхатиме до пункту призначення 40 годин, проїжджаючи територією
РФ, через Полтаву, Кременчук. Назад
виїджатиме щопонеділка з Київського
центрального автовокзалу. Проїзд
здійснюватиметься на комфортабельних автобусах, оснащених WI-FI.
Упродовж усього шляху пасажирам
пропонуватимуть чай і каву.
Фото Павла ПАЩЕНКА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

«Київтеплоенерго»: тариф нижчий,
втрати менші, ремонти швидші
Досі мерзнуть мешканці
більш як півтори сотні будинків, що їх має обігрівати
«Київенерго».
Голова наглядової ради цього
ПАТ Іван Плачков киває на аварійність старих теплотрас, борги,
неврегульованість тарифів тощо.
А ось «Київтеплоенерго» завершило підключення тепла у частині
Дарницького і Дніпровського районів ще 23 жовтня, впоравшись
за тиждень, стверджує Юлія Орел,
директор цього створеного торік
комунального підприємства.
КП «Київтеплоенерго» поки що
обслуговує лише десять відсотків
тепломереж столиці – 265 км труб
зі станціями, бойлерними та іншою
комунікаційною інфраструктурою,
що подає тепло і гарячу воду в
оселі киян від Дарницької ТЕЦ. До
червня, доки нове КП оформляло
ліцензію, в штаті числилося лише
три особи, нині 253, які перейшли
з ПАТ «Київенерго», за словами

пані Орел, без втрати жодної із
соціальних гарантій.
У квітні 2018-го, коли закінчиться концесійний договір із
«Київенерго», до нового КП, вочевидь, перейдуть інші дев’яносто
відсотків «живої сили і техніки»
теплового господарства столиці.
Принаймні, на період, як планують
у мерії, допоки знайдеться ефективний інвестор у цю не вельми
привабливу наразі сферу. Нагадаємо, що у серпні, інспектуючи
початок роботи нового КП, мер
Києва Віталій Кличко заявив,
що заміна оператора теплових
активів столиці не повинна мати
негативні наслідки для киян.
Які справи у «Київтеплоенерго»
після двох перших його кампаній –
літніх гідравлічних випробовувань
мереж і старту опалювального сезону?
Як повідомила Юлія Орел, тариф
на обслуговування тепломереж тут
на 24 гривні за гігакалорію нижчий,
ніж у «Київенерго». На 30 відсотків,

порівняно з попереднім сезоном,
вдалося знизити втрати тепла і
гарячої води в трубах. Удвічі – з 24
годин до 12 – вдалося зменшити
середньостатистичну тривалість
ремонту аварії.
Як можна знизити втрати в мережах, якщо труби залишилися ті
ж, 89 відсотків яких відслужили
гарантійний 25-річний термін
експлуатації? «Якраз за рахунок

скорочення часу на ліквідацію аварій. Прориви – найбільше джерело втрати теплоносія. Чим довша
затримка з ремонтом, тим довше

ДУМКИ ВГОЛОС
Святослав КУТНЯК, депутат Київради:
– Із 265 кілометрів тепломереж, що обслуговує «Київтеплоенерго», 89
відсотків – аварійні. Зрозуміло, чому «Київенерго» так легко спихнуло їх.
Однак, якщо навіть у таких дірявих трубах досягнуто зменшення втрат
на третину, то це ще раз підтверджує: коли енергетичним комплексом
управляє комунальне підприємство, то воно сумлінніше підходить до своїх обов’язків, і в депутатського корпусу міськради на це є безпосередній
вплив. Комунальне підприємство підзвітне громаді. Ми можемо контролювати його діяльність і бачити результат. А приватна компанія, звісно,
керується лише одним – отриманням прибутку. Тож не дивно, що Київ під
час запуску тепла – яма на ямі, як після бомбардування.

кип’яток просто зігріває землю,
а не йде до споживача», – каже
пані Орел.
Швидкі ремонти – менші втрати,
менші втрати – нижчий тариф на
транспортування. Крім того, тариф
вдалося знизити ще й за рахунок
апетитів самого підприємства. «Подаючи розрахунки на встановлення
тарифу, ми дуже зжато планували
свої витрати. За рахунок оптимізації витрат зменшили тарифне
навантаження на споживача», –
твердить директорка.
Підприємство не є збитковим,
чого побоювалися багато з експертів і опонентів міської влади. «Поки
що не маємо значних прибутків, але
немає й збитків», – каже пані Орел.
Олег ПЕТРЕНКО
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КОМУНІКАЦІЇ

Розбір польотів Громадського бюджету-2:
що треба робити для перемоги?
Запеклі перегони Громадського бюджету-2 добігли кінця. Цього року конкуренція
за голоси киян зросла разом із кількістю коштів міського бюджету (100 млн грн!).
Автори проектів залучили чимало прихильників: агітували цілі школи, університети, мікрорайони і навіть… депутати Київради. Тож які попередні підсумки? Що ж
спрацювало, а що ні? Які побажання авторам ГБ-3?

ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У ДІЮЧОМУ
ПОЛОЖЕННІ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ?

Влад САМОЙЛЕНКО,
автор проекту «Велоперехоплюючі паркінги поряд зі станціями
метрополітену»:
– Гостро необхідно
вносити зміни в Положення про проведення ГБ. Я бачу наступне:
1. Прибрати школи, садки, поліклініки
(комунальні, закриті заклади, які напряму
отримають вигоду) – при всій повазі, там
проблем багато. Але вирішуйте їх централізовано, а не латайте діри за рахунок
громадських ідей, бо що це за ГРОМАДСЬКИЙ бюджет, якщо вигоду отримують
КОМУНАЛЬНІ та ДЕРЖАВНІ установи.
2. Зменшити кількість голосів (на людину – 1 на «великий», 1 на «малий») +/- так.
3. Квоти для категорій (бо виявиться що
один рік ми підтримуємо спорт, другий –
освіту. Так от, якщо це все залишиться в
Положенні ГБ – це не цікаво. І я, й інші
адекватні активні кияни не захочемо брати
в цьому участь…
Олександра ПОСІВНИЧ, автор проекту
«Соціальні послуги
денного догляду для
дітей з важкими порушеннями розвитку»:
– Дуже прошу внести
обов’язково до нового Положення про ГБ-3:
не допускати проекти до голосування, у
яких не передбачено облаштування для
доступності людей з інвалідністю. Ми не
можемо переробляти все по сто разів. Треба
вчитися включати усі аспекти доступності,
як само собою. Дуже вас про це прошу!
Кожен майданчик, сквер, стадіон, музей
тощо мають бути доступними! Давайте
робити правильно!
Петро КУЗНЕЦОВ, автор проекту «Розумне
подвір’я колежу Сухомлинського»:
– ГБ проект має стати
доступним будь-якому
киянину чи гостю міста – заборонити «поліпшувати» «закриті»
території (вікна в школах, оснащення у
вузах, куди треба перепустка... Але допустимі спортмайданчики, наприклад, на
шкільній території, бо до них є доступ усім
мешканцям району).
1 проект – 1 локація! Не може за одною
адресою бути подано 5 проектів – це 10 млн!
Проекти, що стосуються цілого міста, а не
однієї локації, мають отримати пріоритети –
наприклад, підвищуючий коефіцієнт 1,5...

ЩО РАДЯТЬ АВТОРИ ПРОЕКТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Олексій ТИХОНОВ,
автор проекту «Громадський бюджет дітям Шевченківського
району (ГБ-Kids)»:
– Потрібно готуватися заздалегідь. Треба
мати групу проекту до початку голосування і
збирати інформацію про проект там до голосування. Необхідно розвивати горизонтальні
зв’язки і шукати канали зв’язку з цільовою
аудиторією (ЦА). А також шукати лідерів
громадських думок, які зібрали навколо
себе ЦА. Потрібно пам’ятати, що воронка трансформації голосів дуже вузька – з
20-ти осіб проголосувати зможе 1. Відповідно охоплення аудиторії повинно бути
набагато більше очікуваного результату.

Сергій СЕ Н Ч У Р О В,
автор проекту «Подаруй майданчик мрії
дітям у власному дворі!»:
– Висновки прості:
1. Одна людина за
місяць за допомогою друзів може назбирати
300-400 голосів за проект, якщо працює.
Якщо не працює, то вдвічі більше. На період
голосування треба брати відпустку.
2. Якщо необхідно багато голосів – то
знайти декілька волонтерів з купою вільного часу, видати їм портативну техніку
для голосування типу планшет та агітаційні
матеріали, щоб вони ходили і збирали голоси
в людних місцях типу ЦНАПів, шкіл, ЖЕКів
тощо, там, де постійно є великий повільний
потік (наприклад, черга). Кількість агітаторів
розраховується з формули згори: десь 600800 голосів на одного агітатора.
3. Люди від голосування в системі отримують настільки «сумні» враження, що
наступного року половина з них за статистикою не голосує.
Юлія СТЕПАНЕНКО,
співавтор проекту
«Влаштування інтерактивних класів
у школі 111 на вул.
Здолбунівська, 7-б»:
– Моя думка, потрібно готуватися до нового етапу заздалегідь.
Зустрічатися з активістами по мікрорайону,
району і висувати спільні проекти. Тоді
буде краще.
Мені було дуже важко, від початку і до
кінця проекту я була одна. Був проект по
школі. Бажаючих підтримати його виявилося не так і багато. Все тому, що багатьом
дійсно було лінь розбиратися з системою
голосування. Але я рада і тому, що зібрала.
308 голосів це мій особистий результат. Це
моя агітація і без адмінресурсу…
Іван БАРТЯН, співавтор проекту «Енергоефективність автошляхів»:
– Може комусь стане
в нагоді на майбутнє:
1) реклама в соцмережах - НЕ працює;
2) роздача листівок – НЕ працює;
3) плакати в людних місцях – НЕ працюють;
4) агітація серед колективів великих
підприємств – НЕ працює;
5) агітація через популярних блогерів –
ПРАЦЮЄ;
6) адресна розсилка – НЕ працює;
7) банери – НЕ працюють;
8) агітація на паблік і профільних групах – НЕ працює;
9) особисті зустрічі з громадянами –
ПРАЦЮЮТЬ (за умови, якщо є відповідна
обстановка, час і особиста харизма, щоб
«сподобалося» слухачеві). Суть проекту в
таких зустрічах особливого значення не має,
тому що основна боротьба відбувається за
довіру ввести свої дані банківської картки.
Андрій ЛЕБЕДЄВ, автор проекту «Облагородити озеро
«Пінгвін»:
– Працює лише одна
річ – якщо людина зацікавлена – потрібно
брати її за руку та вести до комп’ютера і
відразу голосувати. Але одна справа, коли
за руку бере вчитель або директор школи,
якого людина знає і хоч якось довіряє, а
інша – коли ти звичайний житель району і

звертаєшся до абсолютно незнайомих людей.
До того ж просиш їх у свій ноутбук ввести
номер банківської карти або логін і пароль
від веб-банкінгу. Ні, я не проти шкільних
проектів – по-перше, вони залучили до голосування дуже багато людей, які дізналися
про ГБ і розповіли своїм знайомим, по-друге,
це проекти для наших дітей, а це – святе.
Ксенія СЕМЕНОВА,
автор проекту «Відновлення легендарної
скульптури у парку Відрадний «Шара НАУ»:
– Будуючи стратегію збору голосів на ГБ
чи в інших подібних змаганнях, потрібно
розкладати яйця в усі кошики — робити
онлайн-кампанію, офлайн-точки, домовлятися про співпрацю. Розміщувати пости
в соцмережах і публікації в ЗМІ. Плюси: це
дешево чи безкоштовно, відносно просто;
мінуси: конверсія дуже маленька. Наприклад, науково-популярні проекти мають
підтримку лідерів думок, блогерів, та й
сторінки проекту мають 7000+ підписників.
На жаль, ні пости в соціальних мережах,
ні публікації в ЗМІ, ні платна реклама не
допомогли зібрати голоси. Точки для голосування. Улюблений метод шкіл, університетів
та депутатів. Кілька людей з комп’ютерами стають у корпусах ВНЗ, холах шкіл чи
приймальнях депутатів, а їх напарники
закликають людей голосувати. Плюси: дуже
дієвий спосіб. Але все насправді залежить
від харизми волонтерів. Деяким не вдається
вмовити друзів і сусідів, а до деяких люди
прямо самі йдуть і йдуть. Мінуси: витратно.
Треба багато волонтерів або відпустка на
місяць. Місце треба красиво оформити.
«Адмінресурс» – це коли директор школи
просить батьків проголосувати за поле для
їх же дітей. Неправомірне використання
адмінресурсу — це коли начальник використовує службове становище для власної
вигоди. Плюси: якщо директор має авторитет, то результативність дуже висока.
Саме тому серед переможців ГБ-2 так багато
шкільних проектів. Мінуси: все залежить від
активності батьків і їх адекватної реакції.
Усі студентські проекти збирали голоси
по гуртожитках. Так виграє другий рік по-

спіль КПІ, а цього року — НАУ і Університет
ім. Т. Шевченка. По гуртожитках і квартирах
ходять представники депутатів також. Плюси: ефективно дуже. Якщо проект хороший і
корисний для людини, а волонтер приємний
і ненав’язливий, маєте не просто +1 голос,
а адвоката вашого проекту на майбутнє.
Не треба забувати, що люди — це люди, а
не голоси. Мінуси: знову ж таки, потрібна
команда волонтерів – харизматичних і
вмотивованих.
Олексій КРАВЧУК,
автор проекту «Реконструкція скверу на
вулиці Челябінська»:
– Є дуже тривожні
речі, які ставлять під
загрозу саму ідею ГБ.
Речі, які перетворюють Громадський бюджет на комунальний чи корпоративний
«міжусобойчик» і нівелюють саму ідею
громадського проекту. Це, наприклад, участь
шкіл, лікарень, ЖЕКів та інших комунальних
організацій. Якщо директор, завуч або вчитель агітують на робочому місці в робочий
час – то що це? Це ніякий не громадський,
а комунальний, корпоративний проект.
Моя пропозиція – змінити правила або
виключити всі корпорації з Громадського
бюджету, або створити для них окрему «лігу».
Розмір проекту, скупка голосів… Оскільки
зараз великі проекти мають ліміт бюджету
до 2 млн грн, то такий бюджет вигідно
отримати витративши 10% на голоси. У
результаті, ми бачимо факти, коли для
деяких проектів витрачалося до 200 тис.
грн для покупки 2 тис. голосів. Пропозиція – зменшити розмір проектів, зробивши
покупку голосів невигідною.
Труднощі волевиявлення громадян. На
даний час система дозволяє голосувати лише
ЕЦП та BankID. Я підтримую цю систему,
оскільки вона дозволяє ідентифікувати особу та запобігти фальсифікації голосувань.
Однак, далеко не всі кияни мають BankID та
ЄЦП, що спотворює результати голосувань,
оскільки волевиявлення багатьох киян не
враховане.
Пропозиція – стимулювати киян отримувати ЕЦП. Скажімо, роблячи знижки на
комунальні послуги.
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ВІДКРИТА ВЛАДА

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Про «Лікаря у вашому домі»
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
«Столична влада
запроваджує пілотний
проект «Лікар у вашому
домі», завдяки якому
кожен бажаючий зможе
отримати консультацію
лікаря, не відвідуючи
медзаклад. Проект стартував із Подільського району.
Багато киян або не мають можливості,
або часу звертатися до закладів охорони
здоров’я. Тому необхідно створити умови

для максимального охоплення населення
якісним медичним сервісом і можливістю
проконсультуватися у лікаря.
Щоб охопити якомога більше мешканців столиці, проект реалізовуватиметься в
кілька способів. По-перше, це облаштування
стаціонарних пунктів «Лікар у вашому домі»
у багатолюдних місцях. Зокрема в торгових
центрах, ЦНАПах тощо. У такому форматі до
лікарів зможуть звертатися відвідувачі цих закладів. Це дасть можливість забезпечити раннє
виявлення та профілактику захворювань.
Наразі визначено вже 10 точок у Подільському районі, де будуть обладнані стаціонарні пости: в ЦНАПі Подільського району,

Про надання допомоги постраждалим
Андрій СТРАННІКОВ, голова бюджетної комісії Київради:
«На засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку депутати розглянули питання надання
матеріальної допомоги постраждалим внаслідок
вибуху на Голосіївському проспекті, 70. Відповідно до проекту рішення, передбачається, що 17
громадян отримають по 75 тисяч гривень. Проект
рішення покликаний підтримати та соціально захистити громадян,
які постраждали внаслідок вибуху. Необхідну суму планується виділити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на
2017 рік. Таким чином нам потрібно буде скоригувати два рішення
Київради — програму «Турбота» і бюджет міста Києва».

Про дитсадок у Дарницькому районі
Володимир ГОНЧАРОВ, депутат Київради:
«Дитсадок «Княжий затон» скоро відкриє двері
для маленьких дарничан. Вже знято будівельний
паркан навколо території, встановлюється постійна огорожа. На фінішній прямій будівництво
нового триповерхового садочка на 260 місць в
Дарницькому районі.
Будівельний майданчик нагадує мурашник –
триває благоустрій території, встановлюються ігрові павільйони,
облаштовуються клумби, паралельно тривають роботи зовні й зсередини будівлі: фасад, покрівля, комунікації, оздоблювальні роботи
у приміщеннях».

в аптеках КП «Фармація», і в кількох супермаркетах. Тут працюватимуть в основному
лікарі-терапевти, сімейні лікарі, які зможуть
надати загальну консультацію, а за потреби
– виписати направлення до профільного
спеціаліста.
Другим напрямом реалізації програми
є створення медичних бригад, які будуть
здійснювати домашні візити. Такі бригади
складатимуться з лікаря, студентів міських
медичних коледжів і соціальних працівників
та працюватимуть із соціально незахищеними
киянами: інвалідами, дітьми із малозабезпечених, соціально неблагополучних родин, особами, які не здатні до самообслуговування».

Про державну
допомогу
суб’єктам
господарювання
Володимир ПРОКОПІВ,
заступник міського
голови – секретар Київради:
«Наразі
маємо правову колізію,
коли фактично закон
(«Про державну допомогу
суб’єктам господарювання», – Ред.)
неможливо виконати, оскільки він є
рамковим. Тобто, фактично, ми не
можемо фінансово підтримувати
територіальні громади. Для того,
аби закон запрацював повноцінно,
необхідно розробити низку підзаконних нормативно-правових
актів, які й визначать конкретні
норми для кожної з процедур».
ВІД РЕДАКЦІЇ: Із 2 серпня
2017 року набрав чинності Закон
України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання». Він
передбачає підтримку суб’єктів
господарювання, створюючи переваги для виробництва окремих
видів товарів чи провадження
окремих видів господарської
діяльності. Надавачами такої
допомоги є органи влади, органи
місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а
також юридичні особи, що діють
від їхнього імені.

Про підвищення у рейтингу
Ольга БАЛИЦЬКА, депутат Київради:
«Підвищення України у рейтингу Doing Business підтверджує впевнений рух до
змін. Це небувалий результат за всю історію нашої держави. У самому звіті Doing
Business-2018 зазначається, що такий результат став можливим завдяки прийнятому
Київрадою новому порядку сплати пайової участі. Ці рейтинги впливають не лише на
інвестиційну привабливість Києва. По суті, впорядкувавши порядок сплати пайової
участі та знизивши її ставку, ми зробили потужний крок до подолання корупції. Так,
спочатку були певні дискусії щодо того, як нововведення позначаться на бюджеті,
але всі хвилювання були однозначно марними, оскільки доходи міста лише за перше півріччя 2017 року
істотно збільшилися. І зараз фактично немає забудовників, які б не сплачували пайову участь».

Про захворюваність на грип
Микола ПОВОРОЗНИК, заступник голови КМДА:
«У столиці зафіксовано зниження показників захворюваності на грип та ГРВІ, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного
періоду рівні. За 44-й тиждень у Києві зареєстровано
16 273 хворих на грип і ГРВІ: якщо порівнювати з
попереднім тижнем – спостерігається зниження
захворюваності на 4,4%. Показник захворюваності
склав 556,2 та є нижчим епідемічного порогу на 15,2%. Наразі щеплення
можна зробити у 19 закладах охорони здоров’я у кожному районі столиці. Вакцинуватися можна протягом епідсезону. Одна з головних умов
вдалого проведення щеплення – попередній огляд лікаря, який приймає
рішення про можливість вакцинації, зважаючи на стан здоров’я пацієнта».
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Про вандалів і Вічний вогонь
Олексій РЕЗНІКОВ, заступник голови КМДА:
«Подібні акти вандалізму (у ніч із 6 на 7 листопада
невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь
у парку Вічної Слави, – Ред.) – ганебний приклад
неповаги до історії та пам’яті героїв. Упевнений,
що вандалам не уникнути відповідальності. Ми
сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили. І всі міські служби, які
будуть потрібні, сприятимуть цьому, а записи з камер відеонагляду
допоможуть встановити особи злочинців».

Про відремонтовану лікарню
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олесь МАЛЯРЕВИЧ, депутат Київради:
«Разом із мером відкрили після капітального
ремонту приймальне відділення та травмпункт у
Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 на
вулиці Алішера Навої. Наступного року на ремонт
та обладнання цієї лікарні буде виділено ще 66 млн
гривень. В ній щорічно отримує медичну допомогу
більш ніж 25 000 дітей, а капітальний ремонт не
робили 40 років, з моменту відкриття.
Зробимо все від нас залежне, щоб до 2019 року повністю відремонтувати та укомплектувати лікарню необхідним сучасним обладнанням!
Всі столичні медичні заклади повинні відповідати сучасним вимогам. І ми робимо все, щоб кияни мали належний сервіс та лікування,
а медперсонал – сучасні умови роботи».

Про соціальну підтримку хворих
на туберкульоз
Валентина ГІНЗБУРГ,
директор Департаменту охорони здоров’я КМДА:
«Київ – перший регіон в Україні, в якому затверджено Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки.
На її реалізацію заплановане фінансування 48
мільйонів гривень.
Окрім передбаченого документом збільшення
фінансування, заходів щодо раннього виявлення
та підвищення ефективності лікування тощо, Програма має ще один
надзвичайно важливий розділ. Йдеться про забезпечення соціальної
підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів
та членів їхніх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу, із залученням громадянського
суспільства.
Вперше в столиці у 2017 році соціальну допомогу у вигляді продуктових наборів отримали 882 хворих на туберкульоз, які лікувалися амбулаторно. І вже зараз ми можемо констатувати, що завдяки
соціальній підтримці показник ефективності лікування у місті зріс».
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СУСПІЛЬСТВО

У столиці розпочався цикл стратегічних сесій щодо створення безпечного середовища у закладах
освіти. На першій стратегічній сесії,
присвяченій попередженню небезпечних залежностей у підлітків,
представники Департаменту освіти
та науки, молоді та спорту разом
із Національною поліцією, педагогами, психологами та науковцями
обговорили профілактику негативних явищ.

Як захистити дітей
від залежності
 ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ І ПРАВООХОРОНЦІ ОБ’ЄДНУЮТЬ
ЗУСИЛЛЯ

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО, перший заступник
директора Департаменту освіти та науки,
молоді та спорту:
– Школа, насамперед,
має бути простором безпеки для дітей та відповідальності для
дорослих. І таке середовище – психологічно
комфортне, цікаве, здорове емоційно, в
якому дитина може почувати себе добре.
Тому ми розпочинаємо цикл зустрічей із
фахівцями, лідерами громадської думки,
науковцями, освітянами, батьками та міською владою, представниками правоохоронних органів у форматі стратегічних сесій.
Лише спільними зусиллями ми досягнемо
синергетичного ефекту.
Сьогодні ми мусимо реагувати на інформацію в соціальних мережах та ЗМІ,
яка часто необґрунтована та не відповідає
дійсності –що в шкільному середовищі можна
придбати небезпечні засоби. І запитати себе:
чи все ми зробили разом, щоб унеможливити будь-яку шкоду дитині. Кожен із нас,
педагогів, має гарантувати безпеку дитини
під час навчально-виховного процесу.

Тетяна ГУЗЕНКО, заступник директора Департаменту суспільних
комунікацій – начальник управління інформаційної політики та
комунікацій:
– Зараз всі працюють над підготовкою
бюджету міста Києва на наступний рік. Разом
з тим нещодавно завершився такий чудовий
проект, як Громадський бюджет-2. Визначені переможці. В країнах ЄС дуже багато
громадських проектів пишуть за підсумками
таких стратегічних сесій. Наприклад, це може
бути цикл публічних лекцій для батьків щодо
протидії наркотиків. У Варшаві на четвертий
рік проекти з популяризації різних знань,
куди запрошуються фахівці, склали майже
50%. Готуйте такі проект. Ми зі свого боку
врахуємо всі почуті пропозиції, щоб розробити стратегію як порядок дій до кінцевої
мети. Ми хочемо убезпечити наших дітей,
протидіяти цій наркотичній небезпеці.
Юрій БУКОВСЬКИЙ,
заступник начальника
Департаменту протидії наркозлочинності
Національної поліції
України:
– В останні п’ять років
нові інформаційні системи і технології значно
вплинули на наркоринок. Якщо раніше збут
наркозасобів відбувався за певною адресою,

Спочатку було
слово

 СЬОГОДНІ ВІДЗНАЧАЄМО

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
Марія КАТАЄВА

Державним святом 9 листопада
стало у 1997 році. Приурочено
воно до Дня вшанування пам’яті
Преподобного Нестора Літописця, послідовника творців
слов’янської писемності Кирила
і Мефодія. Саме автора «Повісті
минулих літ» Нестора Літописця
вважають «батьком української
словесності».

Олег КУ Я В С Ь К И Й,
начальник Управління з питань взаємодії
з правоохоронними
органами по забезпеченню правопорядку
та муніципальної без-

пеки КМДА:
– Нам потрібно цілісно підійти до системи
забезпечення безпеки й охорони навчальних
закладів із залученням всіх відомств. Нещодавно був гучний інформаційний посил з приводу
наркотичних засобів під назвою «полуничка»
чи «суничка». Правоохоронні органи не підтвердили існування чи обіг такого наркотику.
Є підстави вважати, що це інформаційна
кампанія, спрямована на досягнення певної
цілі. Мова йде про лобіювання навчальних
тренінгів, що орієнтовані на протидію цим
заходам. І провокується ситуація, щоб активізувати тему необхідності проведення таких
тренінгів конкретними компаніями.

НАША МОВА

де проживав збувач, то зараз усе змінилося в
бік безконтактних методів передачі товару,
так званих закладок. Про їх місце повідомляється покупцеві. Рекламують наркотики
через наклейки та мережу Інтернет – це
оголошення, форуми, чат-боти, СМС, соціальні мережі. Наркотики мають сленгові
назви – гриби, сіль, фен, спайси, – що не
розуміє старше покоління, але добре знають
підлітки. З’являються й нові психоактивні речовини, суть і дія яких невідома, а їх
вживання може призводити до фатальних
наслідків. Підлітки повинні усвідомлювати,
що вживання наркотичних засобів та психотропних речовин шкодить їх здоров’ю.
Систематичне вживання призводить до
деградації особистості. А також вони нестимуть відповідальність за протизаконні дії…
Наталія ЯНОВСЬКА,
науковий керівник
Всеукраїнського проекту МОН України
«Гармонія інтелекту
і здоров’я», кандидат
медичних наук:
– Перенапруження, стреси та інші психотравмуючі фактори негативно впливають
на фізичне і психічне здоров’я дорослих та
дітей, викликають дисгармонію нервової
діяльності, виснаження, депресію. Дитяча
депресія замаскована, вона проявляється
у проблемі з навчанням. Це проблеми з
пам’яттю, увагою, мисленням, мовленням,
небажанням ходити до школи. А також гіперактивність, залежності, психосоматика.
Корисним тут може стати проект «Гармонія
інтелекту та здоров’я» – єдиний медико-педагогічний проект, затверджений МОН в
Україні. Він започаткований у 2002 році в
Києві. Один з напрямів проекту – організація
на базі навчального закладу безстресового
особистісно-орієнтованого навчання, використання оригінальних навчальних засобів.
У процесі такого навчання справді відсутня
напруженість, відбувається гармонізація
вищої нервової діяльності.

Сергій БОЛТІВЕЦЬ,
голова комісії МОН
України з психології
та педагогіки, доктор
психологічних наук,
професор:
– У школі потрібен психолог, його мета – здоров’я і
безпека дитини. Домінуюча його увага
має бути присвячена індивідуальному
прийому. Але не колективним формам
чи тренінгам, бо вони є небезпечними.
Людина змінюється, коли вона наодинці
з психологом, і ефективність заняття
зростає на 64%.
Також важливо використовувати об’єктивні апаратурні дані. В кожному кабінеті
психолога повинна бути специфічна
психологічна апаратура. Існує багато
українських приладів. «Вектор», що
вимірює шкірно-гальмонічну реакцію
та емоційну напруженість, фазаграф
«Хист», який визначає швидкість психічних процесів. Увесь світ рухається
до точних об’єктивних показників та
індивідуального підходу.
Оксана П О П Л А В СЬКА, начальник відділу ювенальної превенції ГУНП України
в місті Києві:
– Упродовж року до
поліції Києва було доставлено понад 100 дітей за вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з
незаконним обігом наркотиків. Із них за
статтею 44 адміністративного кодексу до
відповідальності притягнуто 28 неповнолітніх.
На території навчальних закладів не було
зареєстровано факту продажу або вживання
наркотичних засобів. Крім того, виявлено 29
фактів доведення неповнолітніх до стану
сп’яніння. Є випадки продажу алкогольних
напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім,
таких виявлено 86.
Підготувала Марія КАТАЄВА

У Києві з нагоди Дня української
писемності та мови відбудуться культурні й мистецькі акції. Усіх охочих
запрошують приєднатися до написання
радіодиктанту національної єдності – варто лише налаштувати приймач
на перший канал Українського радіо
чи радіо «Культура» о 12.00. Початок
диктування о 12.30. Текст диктанту
створений спеціально на замовлення
Українського радіо відповідно до всіх
приписів і норм правопису та складається з близько 150 слів. У прямому
ефірі його читатиме автор, мовознавець
Олександр Авраменко.
Диктант треба надіслати на адресу
Українського радіо: Київ-1, Хрещатик,
26, або скан чи фотографію на електронну
пошту: rd@nrcu.gov.uа. Перевірятимуться
лише роботи, надіслані 9 і 10 листопада, а
ті, хто напише диктант без помилок, будуть відзначені символічними призами.
Цьогоріч диктант проходить під девізом: «Нас багато. Ми різні. Але нас
об’єднує спільна мета». Організатори зазначають, що радіодиктант – це
насправді не про грамотність, а про
єднання тих, хто любить і шанує українське слово. Тому його краще писати,
запросивши друзів чи колег.
Київська міська державна адміністрація запрошує киян написати диктант
у Колонній залі (вул. Хрещатик, 36)
разом із представниками структурних
підрозділів апарату КМДА, викладачами
та кращими студентами університету
«Україна». Реєстрація охочих написати
диктант у приміщенні столичної мерії
розпочнеться об 11.30.
Особливу подію до свята підготував
Київський академічний театр опери і
балету для дітей та юнацтва. Ввечері у
артистичній вітальні відбудеться концерт-вистава «Елегія душі», в якому
прозвучать поезії Тараса Шевченка,
Лесі Українки, Івана Франка, Миколи
Вороного та Миколи Вінграновського
на музику Миколи Лисенка.
– Людина – невід’ємна частина
природи, і зміни настроїв у її душі, як
правило, співзвучні зміні відтінків та
барв у природі. В основі нашого проекту – чотири історії кохання: тривожна
осіння, холодна зимова, обнадійлива
весняна і пристрасна літня, – розповіла
режисер-постановник вистави Лариса
Моспан-Шульга. – На створення концерту-вистави «Елегія душі» нас надихнула
різнобарвна і багатогранна вокальна
лірика Миколи Віталійовича Лисенка
на вірші чудових українських поетів.
До Дня писемності та мови приурочений і ярмарок «МЕДВІН: Книжковий
світ». Свято української книги триватиме з 10 до 12 листопада з 11.00 до 19.00
на території НСК. На ярмарку працюватиме книжкова кухня, де знані й молоді
письменники демонструватимуть свої
літературні та кулінарні таланти. Українські видавництва презентуватимуть
новинки, влаштовуватимуть зустрічі з
авторами. Відвідувачі мають змогу придбати книжки за цінами видавництв.
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МЕГАПОЛІС

Бурхлива осінь
київських парків

експерт

 У СКВЕРІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ РОЗРОБЛЯЮТЬ СТРАТЕГІЮ, НА ОБОЛОНІ –
ОСВОЮЮТЬ НОВУ ТЕРИТОРІЮ, А НА ПОЧАЙНІ – ЗАХИЩАЮТЬ ДЕРЕВА
Фото Павла ПАЩЕНКА

Григорій МЕЛЬНИЧУК

Київ по праву вважається
зеленим містом, тут понад
120 парків та 500 скверів,
і чимало з них отримують
нове життя – тривають
реконструкції, оновлення.
Але насамперед місто – це
люди. І найбільші, найпомітніші та найнезвичніші
зміни відбуваються у тих
зелених зонах, розвитком
яких опікуються місцеві
спільноти.

Станіслав ДЬОМІН, архітектор-урбаніст:
«Парки – зелений каркас міста»:
– Планувати зелені зони міста потрібно
надзвичайно уважно – не лише визначитися
з чіткою стратегією експлуатації, розрахувати
інтенсивність навантаження, функції, розробити опорний дендроплан, а й втілити низку інших важливих
завдань.
Важливим аспектом є організація доступності зеленої зони –
пішохідної, велосипедної, транспортної, з урахуванням потреб
маломобільних груп населення, а також організація пересування
всередині самої зеленої зони. Щоб добитися комфорту та безпеки перебування, необхідно передбачити достатню кількість посадочних місць різного вигляду та розміщення, засоби збирання
сміття, навігацію, освітлення тощо. Варто також підкреслювати
унікальність місця, створюючи елементи індивідуального стилю,
використовуючи засоби художнього вираження. При цьому слід
пам’ятати, що міські зелені насадження – це засоби відпочинку
та комунікації як між людьми, так і між людиною та природою.
І архітектурні й дизайнерські рішення не повинні порушувати
цей процес, а навпаки – сприяти йому.

СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ:
ГОЛОВНЕ – СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Цей громадський проект створення зеленої зони – певний символ і водночас віддзеркалення
розвитку міста і громадської активності у «постмайданний» час.
Перетворення занедбаної ділянки-смітника у дворі в самісінькому центрі міста, переданого під
забудову за часів сумнозвісного
Черновецького, на квітучий сквер
відбулося на хвилі загального піднесення Революції Гідності.
Нещодавно у сквері відбулася
стратегічна сесія, де мешканці,
активісти та експерти визначали
подальші кроки розвитку проекту.
– Учасники та спікери актуалізували саму тему участі громади
у прийнятті рішень щодо публічних просторів Києва, – розповіла
«Вечірці» Євгенія Кулеба, координатор ГО «Місто-Сад», що опікується розвитком скверу Небесної
Сотні. – Під час обговорення стало
очевидно, що громада готова
до відповідальності за ініційовані нею міські проекти, однак
поки не зрозумілий механізм їх
фінансування та розподілення
обов’язків з муніципальними
службами.

За результатами зустрічі громадою було прийнято рішення
ініціювати подання щодо надання
скверу офіційного статусу і напрацювання положення про управління ним спільно з комунальними
підприємствами.

ПАРК «НАТАЛКА»:
НОВІ МІСТКИ,
НОВА ТЕРИТОРІЯ –
І «НОВА» НАЗВА

Природний парк на Оболонській
набережній пережив навесні цього
року капітальну реконструкцію.
Одначе на цьому оновлення не
завершилися, навпаки це стало
поштовхом для подальшого розвитку. Парк отримав нові об’єкти,
на нові території розширяється
благоустрій – і пройшла чергове
затвердження нова назва.
– У парку відбуваються прекрасні зміни, – поділилася Наталія
Чорногуб, координатор ГО «Парк
«Наталка». – Розпочалися ремонтні
роботи в районі Московського
мосту: зробили берегоукріплення,
почали облаштовувати спортмай-
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данчик, будується оглядовий майданчик з пандусами та сонячним
годинником. Також ми пройшли
черговий етап перейменування
парку: зараз він називається «Оболонь», однак нещодавно комісія з
перейменувань погодила «нову»
назву – «Наталка», як історично
називалося урочище.
А ось найбільшою подією для
відвідувачів оновленої частини
парку стали два дерев’яних містки,
що з’явилися неподалік від берега:
тепер це головні зони фотосесій та
романтичних побачень. Облаштовано також екодоріжки, якими
комфортно гуляти вздовж води, не
турбуючись про чистоту взуття. А
на ліхтарях тепер можна побачити
казкові прикраси.

ПАРК «ПОЧАЙНА»:
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ РІЧКИ,
ЗАБУДОВА І МЕТРО

Відродження малих річок –
загальносвітова тенденція, коли
занедбані, забруднені, закриті у
бетонні береги та колектори малі
річечки й струмочки посеред міської забудови отримують нове життя
та стають популярними зонами
відпочинку містян.
– Цього року наш парк встиг
офіційно народитися, відбувся
архітектурний конкурс, вдалося
захистити від забудови багатоповерховою «церквою» гирло річки
біля Дніпра, – розповіла «Вечірці»
Ганна Гончаренко, координатор ГО
«Громадський рух «Почайна». – На
жаль, у нашому місті одні люди

садили дерева та траву, навіть приїжджали заради цього з-за кордону,
інші – вирубували. Невідомі особи,
які представлялися підрядниками
будівництва ТРЦ, без жодних законних підстав вирубали у парку
просіку, знищивши 20 дерев, серед
них із обхватом стовбура понад 70
сантиметрів. Зараз цією справою
займаються слідчі Оболонського
райуправління поліції…
Почайна – це перший міський
проект ревіталізації річок, що
передбачає повернення русла до
більш природного стану, тож активісти сподіваються на допомогу
інженерів-гідрологів міжнародного
рівня, які вже реалізували подібні
проекти в інших країнах, – зокрема
відбулася зустріч із представниками Сеулу, де річку «відкопали»
і замість автомобільних естакад
влаштували парк на воді.
Цьогоріч вперше за багато років,
якщо не десятиліть, Почайну чистили за допомогою техніки – тож тепер
тут є ділянки з прозорою водою,
крізь яку видно дно. Буквально цими
днями вздовж річки мають висадити
сакури, подаровані благодійниками
із Західної України, працюють тут і
над уточненням деталей майбутнього проекту парку. Очікується на мапі
міста і ще одна «Почайна» – так за
рішенням Київради в рамках декомунізації має називатися нинішня
станція метро «Петрівка».

ІНІЦІАТИВИ

«Чорні» забудовники небезпечніші за ординців
Андрій КОВАЛЕНКО

Більш як десять років Громадська
організація «Андріївсько-Пейзажна ініціатива» захищає історичну і
культурну спадщину Києва, активно протидіючи так званим «чорним» забудовникам.
До громадської діяльності голова цієї
організації Марина
Соловйова долучилася 2005 року. Саме
тоді дізналася, що у
дворі будинку, де вона
мешкала, на розі вулиць Гончара і Великої
Житомирської, Київрада виділила земельну ділянку для будівництва посольства. І
взялася як адвокат за оскарження цього
будівництва. Разом із сусідами подали
позов до Шевченківського місцевого суду.
При підготовці матеріалів дізналася, що
ця земельна ділянка є природоохоронною,
розташована у охоронній зоні Софії Київської і перебуває під захистом ЮНЕСКО. То

була перша справа, в якій вдалося запобігти
свавільному будівництву…
А вже за рік почалися проблеми на Пейзажній алеї. Там міністерство закордонних
справ планувало знести кооперативні гаражі
та побудувати багатоповерхівку з басейнами
на даху. До Марини Соловйової звернулися
власники гаражів, у яких були на руках усі правовстановлюючі документи. Почалася судова
боротьба. Багато активних киян долучилося
до протистояння, вони проводили акції, мітинги, засипали виритий котлован. Активісти
зрозуміли, що дієво протистояти вандалам
від влади та бізнесу дозволить лише легальне
об’єднання. Саме тоді й було зареєстровано ГО
«Андріївсько-Пейзажна ініціатива».
Пізніше, разом із іншими громадськими
організаціями, «Андріївсько-Пейзажна
ініціатива» відстояла унікальний сквер на
розі вулиць Пушкінської і Прорізної. Діючи
практично «на межі фолу», припинили
варварську забудову на території парку,
що на вулиці Шовковичній, де поховано
видатного українського медика Олександра
Богомольця. Далі боролися за збереження
Гостиного двору на Подолі. На щастя,
небезуспішно: «чорні» підрядники таки

відступили. А мер Віталій Кличко пообіцяв,
що історичну пам’ятку найближчим часом
буде повернуто до комунальної власності.

Багато активних киян долучилося до протистояння, вони
проводили акції, мітинги, засипали виритий котлован.
Активісти зрозуміли, що дієво
протистояти вандалам від
влади та бізнесу дозволить лише
легальне об’єднання.
Найбільш затяжним виявилося протистояння із забудовниками у буферній
зоні історико-архітектурного заповідника
«Софія Київська».
– Більшість будов так і не було розпочато, – констатує громадська активістка.
– Але ж загроза руйнування заповідника
нікуди не зникла. Наприклад, на вулиці
Стрілецькій, 10/1, намагалися побудувати
12-поверховий офісний центр. Протягом
багатьох років ми судилися і дійшли до
Верховного Суду. У споруді на Гончара, 17-

23, є підземний паркінг. І він не єдиний у
буферній зоні. За висновками експертів, таке
бездумне будівництво спричинило значний
підйом підземних вод безпосередньо під
церковними святинями Софії. А це може
призвести як до руйнування фундаментів,
так і до знищення безцінних стародавніх
фресок. Наші «чорні» забудовники, якщо
їм не протидіяти, можуть цей священний
для українців собор знищити!
За підтримки американської організації Freedom House Марина Соловйова
з однодумцями створює всеукраїнську
мережу захисників історичної спадщини
і зелених зон. Уже проведено семінари,
на яких презентовано правозахисний та
інституційний досвід.
– У Києві ще чимало пам’яток, які чекають на порятунок і відновлення. Мрію,
щоб заможні люди – політики, бізнесмени
– нарешті дослухалися до нас. Адже в історії
залишається не той, хто будує торговельні
центри, розважальні комплекси і гелікоптерні майданчики. А той, хто долучився
до порятунку і відновлення нашої великої
історичної спадщини, – підводить риску
Марина Соловйова.
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Якими мають бути міські інновації
У Києві відбувся Kyiv Smart City Forum’17 – головна подія країни, присвячена розвитку smart
city технологій та впровадженню міських інновацій.

Kyiv Smart City Forum’17 презентував громадськості та експертам
передові стратегії інтеграції інноваційних smart рішень в міську
інфраструктуру. Захід об’єднав інфраструктурних експертів, кращих урбаністів, представників технологічних компаній та журналістів зі всієї
України та зарубіжжя. Розглядались
питання розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури міст,
в тому числі й столиці, влада якої
успішно впроваджує smart city рішення вже більш ніж два роки.
Основою виступів і панельних
дискусій була важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в містах
задля покращення життя містян;
керування сферою безпеки міста;
налагодження ефективного транспортного руху та використання

технологій в транспортній сфері
тощо. Особливу увагу було приділено розвитку креативної економіки
в містах. І цій темі була присвячена
окрема панель. Мова йшла про те,
яким чином міська влада може
підтримувати і розвивати креативну економіку, як саме ми повинні
оцінювати творчий потенціал міста
та отримувати дані для подальшого



СТОЛИЧНІ ПІДПРИЄМЦІ МАЮТЬ ЗМОГУ ОТРИМАТИ
НАЙДЕШЕВШІ У КРАЇНІ КРЕДИТИ

Економісти кажуть: «Гроші –
це кров економіки». Економічне
зростання просто неможливе без
ефективної державної грошової політики, а насамперед, – «банківського
проценту», який стимулює розвиток
малого та середнього бізнесу та пріоритетних галузей економіки.
Так, після світової фінансової
кризи-2008 реальний сектор країн
Євросоюзу, США та Японії подолав
кризу та нівелює її наслідки саме
завдяки дешевим кредитним ресурсам. На жаль, Нацбанк України такою
грошовою політикою похвалитися не
може. У фінансовій сфері у нас досі
переважають суто монетаристські
підходи, й головні цілі НБУ – це боротьба з інфляційними процесами.
Мабуть, тому в Києві було взято
курс на реальну підтримку середнього та малого бізнесу. Головне –
створення сучасної інфраструктури
підтримки бізнесу, що є запорукою
формування середнього класу та
підвищення рівня життя містян.
Київ – давно уже став лідером за
показником розвитку середнього
та малого бізнесу. У столиці працює
кожне четверте із зареєстрованих у
країні дрібних і середніх підприємств.
Цей сегмент реальної економіки дає
суттєві надходження до міської скарбниці. Тільки минулого року малі та
середні підприємства перерахували
у бюджет міста майже 20 мільярдів
гривень. Загалом минулого року було
зафіксоване рекордне зростання
доходів міста – одразу на 22%, що
склало 39 мільярдів гривень. Валовий
регіональний продукт зріс на 25%.

Бажаєте зробити
щеплення?

розгортання проектів та міських
програм.
Також в рамках Форуму вперше
були вручені нагороди в рамках
премії Smart Cities Ukraine-2017.
Експертна рада визначила кращі
міста в різних галузях розвитку
smart city середовища.
(Більш докладно –
в наступних номерах «ВК»)

Оглядовий кабінет лікаря, аптечний пункт і кабінет
щеплень розташовані максимально близько, адже при
вакцинації важливу роль відіграє збереження «холодового
ланцюга». Тільки дотримання такого принципу охороняє
вакцину від впливів навколишнього середовища. Відомо,
що необхідність такої системи обумовлена тим, що вакцина
вимагає суворого дотримання певного температурного режиму при транспортуванні та зберіганні, порушення якого
призводить до часткової або повної втрати вакцинами
імуногенної активності.
При наявності Картки киянина в мережі аптек комунального підприємства «Фармація» на вакцину буде знижка 6%.
Нагадаємо, що жителям столиці щеплення робитимуть
незалежно від місця проживання. Також кияни зможуть
безкоштовно отримати консультацію лікаря і пройти огляд.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩЕПЛЕНЬ ПРОТИ ГРИПУ
МЕШКАНЦЯМ МІСТА КИЄВА
Заклад охорони здоров’я

Щоб підтримати
малий бізнес
Нещодавно Київрада ухвалила «Положення про фінансово-кредитну підтримку
суб’єктів малого та середнього підприємництва у
місті Києві», і зараз у столиці
запрацювали «найдешевші»
у країні гроші. Це – справжній
прорив!

БУДЬМО ЗДОРОВІ!

У столиці зросла кількість установ охорони здоров’я, де можна зробити вакцинацію від грипу.

ЕКОНОМІКА

Юлія КОЛЕСНИКОВА
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Це – 570 мільярдів гривень, що становить 23,7% від ВВП всієї держави.
У місті – найнижчий по країні
рівень безробіття та разом із Дніпропетровською та Харківською
областями – найвищий показники
зайнятості населення.
– Київ – також лідер в сфері інвестиційної діяльності. У нас зосереджена найбільша частка інвестиційних
ресурсів країни – минулого року сюди
прийшло майже 60% усіх прямих іноземних інвестицій та 30% загального
обсягу капітальних інвестицій країни, – говорить перший заступник
голови КМДА Геннадій Пліс.
Але місто має величезний потенціал, який треба якомога ефективніше
задіяти, переконані у КМДА та Київраді. Одним із важливих напрямів у
стимулювані інвестиційного процесу
стала тісна співпраця з нашими європейськими партнерами.
Так, велике значення має створений за підтримки уряду Норвегії
I-Hab, діяльність якого спрямована на
розвиток підприємств у сфері ІТ-технологій, галузі, що вже стала основою
економіки багатьох країн світу.

Справжнім проривом у фінансовій сфері є співпраця Києва з
Німецьким банком розвитку
(KFW), що триває завдяки
позиції Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва
Німеччини
Важливим для розвитку економіки
столиці стало й співробітництво між
Києвом і Берліном, яке уклали міський
голова Віталій Кличко та бургомістр
столиці Німеччини Міхаел Мюллер.
Ну, а справжнім проривом у фінансовій сфері стала співпраця Києва з
Німецьким Банком Розвитку (KFW),
що відбулося завдяки позиції Федерального міністерства економічного
розвитку та спіробітництва Німеччини.
Саме KFW і надав «дешеві» кошти
на розвиток малого та середнього бізнесу в Києві. Отже, зараз підприємці

Києва можуть взяти кредити через
банки, які уклали угоди про співпрацю
з Українсько-Німецьким фондом,
якому німецький KFW виділив на
здешевлення кредитів 10 мільйонів
євро, плюс ще п’ять мільйонів євро
надійшло за рахунок ініціативи ЄС
EU4Business і 10 мільйонів гривень
виділила Київська міська влада.
Це кредитування здійснюється
прозоро й досить доступне для підприємців. Банківський процент не
перевищує 15% річних. Але насправді кредит – дешевший, бо згідно з
«Положенням...», про яке ми вже
згадували, київські банки, що уклали
угоди про співпрацю з Українсько-Німецьким фондом, відшкодовують
підприємцям 50% номінальної відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою. Це – найдешевші
в Україні кредити, адже процентна
ставка складає лише 7,5%!
Програми здешевлення кредитних
ресурсів (щоправда, набагато скромніші) в Києві вже діяли й засвідчили
свою високу ефективність. Зокрема
за рахунок дешевших, ніж деінде
кредитів, київським ТОВ «Фірма
«Фавор» (молочна продукція) та ПП
«Ярослав» (текстильна продукція) за
час користування фінансово-кредитною підтримкою вдалося розширити
асортимент продукції, збільшити
кількість робочих місць. Є подібний
позитивний досвід і на низці інших
столичних підприємств.
Позику може взяти будь-яке мале
чи середнє підприємство, зареєстроване на території Києва та яке має
виробничі потужності саме в Києві. Як
повідомили «Вечірці» у КМДА, сума
кредиту не може перевищувати 250
тисяч євро, а максимальний термін
позики становить два роки.
Критерії надання кредитів такі. Розташування позичальника в Києві; види
діяльності – промисловість, розвиток
інфраструктури освітніх закладів,
діяльність з надання послуг у сфері
житлово-комунального господарства;
цільове призначення кредитів – основні засоби виробництва. Останнє –
власний внесок позичальника має
бути не меншим, ніж 20%.
– Як на мене, Програма здешевлення кредитів на основі співпраці
з Українсько-Німецьким фондом
це реальний шанс малим підприємствам зміцніти й стати середніми, а
середньому бізнесу – перетворитися
на великий, – говорить зауважує
Геннадій Пліс.

Адреса

КНП «ЦПМСД № 1»
Голосіївського району м. Києва

вул. Якубовського, 6
(доросле та дитяче населення)

КНП «ЦПМСД № 2»
Голосіївського району м. Києва

вул. Голосіївська, 53
(доросле та дитяче населення)

КНП «ЦПМСД № 2»
Дарницького району м. Києва

вул. Вербицького, 5
(доросле населення)

КНП «ЦПМСД №2»
Дарницького району м. Києва

вул. Тростянецька, 8-д
(дитяче населення)

КНП «ЦПМСД №1»
Деснянського району м. Києва

просп. Маяковського, 32-б
(доросле населення)

КНП «ЦПМСД №3»
Деснянського району м. Києва

вул. Матеюка, 3
(доросле населення)

КНП «ЦПМСД №4»
Деснянського району м. Києва

б-р Вигурівський, 4
(дитяче населення)

КНП «КДЦ
Дніпровського району м. Києва»

вул. Митрополита
Андрея Шептицького, 5
(доросле та дитяче населення)

Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1»
Оболонського району м. Києва

вул. Тимошенка, 14
(доросле населення)

Філія № 3 КНП «ЦПМСД №1»
Оболонського району м. Києва

вул. Тимошенка, 14
(дитяче населення)

Амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини №№ 1-9
КНП «ЦПМСД»
Печерського району м. Києва

вул. Мазепи, 2
(доросле населення)

Амбулаторія загальної практики
– сімейної медицини № 11 КНП
«ЦПМСД» Печерського району
м. Києва

вул. Підвисоцького, 4-б
(дитяче населення)

КНП «ЦПМСД № 2»
Подільського району м. Києва

просп. Свободи, 22
(доросле та дитяче населення)

Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1»
Святошинського району м. Києва

вул. Акад. Єфремова, 11
(дитяче населення)

КНП «ЦПМСД № 3»
Святошинського району м. Києва

вул. П. Курінного, 2
(доросле населення)

КНП «ЦПМСД №1»
Солом’янського району м. Києва

вул. Стражеска, 6-а
(дитяче населення)

Амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини №5, 6 КНП
«ЦПМСД № 2»
Солом’янського району м. Києва

вул. Єреванська, 6
(доросле та дитяче населення)

КНП «ЦПМСД № 2»
Шевченківського району м. Києва

вул. М. Пимоненка, 10
(доросле та дитяче населення)

Київська міська студентська
поліклініка

вул. Політехнічна, 25/29
(доросле населення)

8

ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

Заступник голови КМДА Микола Поворозник особисто перевірив наявність
вакцин у аптеках КП «Фармація» в поліклініках. Сьогодні зробити щеплення
від грипу можна в 16 столичних закладах охорони здоров’я, а з часом їх
кількість збільшуватиметься.

У Святош
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Ер 787-46. Під
і Дніпра.
а
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мі
ми
вида
помилуватися

3 листопада Перший Київський медичний коледж відсвяткував 175-річчя. Він є правонаступником
Фельдшерської школи, що була заснована у 1842 році. Наразі тут готують медсестер, фельдшерів,
лаборантів, помічників санітарних лікарів для лікувально-профілактичних закладів України.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив нову нитку міського колектору, яка розрахована
не менш, як на 100 років роботи. При його будівництві використовували сучасні
технології, що запобігають корозії.

У холі КМДА представили міжнародний арт-проект «Портал». У
намагалися побудувати діалог із таким видатними постатями сві
Вінчі, Жанна Д’Арк чи Тарас Шевченко. Експозиція відкрита до 2
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шинському районі відбувся відкритий районний фестиваль-конкурс творчої родини «Єдина
ина родина, єдина могутня моя Україна!». Цьогоріч у фестивалі, що проходить 12-ий рік
свої таланти представили 15 родин.

У неділю змаганнями серед скейбордистів та ролерів відкрився
скейт-парк на Микільській Слобідці. Він став переможцем
Громадського бюджету-2017 і був успішно реалізований.

На початку листопада у виставковому комплексі «Торонто-Київ» розгорнувся масштабний арт-ярмарок
фотомистецтва PHOTO KYIV. Вуличні, репортажні та арт-світлини презентували галереї з різних міст
України. А до колективної експозиції «Український архетип» увійшли роботи вітчизняних корифеїв і
визнаних молодих авторів.

своїх роботах молоді художники
ітової культури як Леонардо да
24 листопада, окрім вихідних.

У вівторок урочисто презентували монети, поштові марки та перший том
енциклопедії «Національна опера України», випущені до 150-річчя
Національного академічного театру опери та балету України
імені Т.Г. Шевченка.

У Будинку природи на
виставці гігантських
африканських
равликів знайомили з
понад 35 видами цих
екзотичних молюсків.
Усім бажаючим
маленьких равликів
віддавали в
подарунок.

1 листопада на набережній Гідропарку зариблювали Дніпро. За рекомендацією вчених для
природної біологічної меліорації було випущено понад 3 тонни молоді рослиноїдних видів
риби (товстолобик, білий амур, короп) та тонну молодої щуки.

Фото Павла ПАЩЕНКА , Олексія ІВАНОВА та Бориса КОРПУСЕНКА
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«Інший»: хвороба – не вирок
Микола ПАЦЕРА

У житті 35-річного переселенця з Красноармійська
Григорія Гришкана, хворого
на ДЦП, відбулося стільки
драматичних подій, що їх
вистачило б на захоплюючий серіал. І він-таки
потрапив до кіно, зігравши
головну роль у короткометражному фільмі «Інший».
Гриша з’явився на світ… мертвонародженим. Лікарям майже
півгодини довелося виривати його
з лабет смерті, щоб дати змогу
дихати. Але асфіксія мала жахливі наслідки: інсульт, ураження
центральної нервової системи і,
як результат, ДЦП…
Коли хлопцеві виповнилося
сім років, батьки віддали його на
навчання до спеціалізованої школи-інтернату №5. Прийняли одразу, як тільки хлопчик на прохання
учительки порахувати до десяти
відповів: «Ван, ту, фрі, фо…» – так
його навчила мама. Він став одним
із кращих учнів. І вже сьомий клас
відвідував у звичайній школі №12.
Гриша і тут не лише проявив себе
здібним учнем, а й талановитим
поетом, почавши писати вірші в
9 років. – Коли ж постало питання вибору професії, то тут зіграв

роль авторитет мами – хорошого
економіста і бухгалтера, – пригадує
Григорій. – Я пішов навчатися до
Донецького економічного технікуму за спеціальністю «фінанси».
По його закінченні влаштуватися
на роботу вдалося лише в благодійний фонд «Надія», оператором
комп’ютерного набору, і то на два
місяці. Згодом перейшов на таку ж
посаду до спорткомплексу «Олімпійський», де друкував методички,
отримуючи… 128 гривень зарплати. Тоді я думав, що вся справа в
тому, що не маю вищої освіти, тож
вступив на третій курс заочного

відділення Донецького торгового
інституту за фахом «економіст».
ВНЗ він закінчив із «червоним
дипломом», думав, що тепер вже
зможе влаштуватися на престижну
роботу. У Донецьку обійшов майже
півтори сотні підприємств, але
крім пропозиції типу: «Ми можемо
взяти тебе на 200-300 гривень на
місяць, щоб тобі йшов стаж, але
сидітимеш вдома», йому ніхто
нічого не пропонував.
Тоді він зрозумів, що справа не
в освіті, а в ставленні до інвалідів
роботодавців. Сам же Григорій
вважає ДЦП не вироком, оскільки

може працювати цілком успішно, відкрити кафе в спальному районі,
що не раз доводив у житті. Тоді ж проте справа не пішла.
він змінив декілька робіт, довелоВодночас Григорій загорівся
ся навіть клеїти конверти, доки ідеєю: зіграти в фільмі роль успішзрештою не запропонували посаду ного інваліда-бізнесмена. Через
в податковій інспекції одного з Інтернет познайомився з випусрайонів Донецька. Юнак був на кницею театрального інституту
сьомому небі від щастя і стійко імені Карпенка-Карого Мариною
переносив щоденні п`ятигодинні Ляшевською, з якою й поділився
поїздки з дому на роботу й назад. задумом. Вона представила ГришПроте ця радість була недовгою – її кана режисеру Вінсенту Меттелю,
затьмарила війна…
і той написав сценарій психоло– У червні 2014 року спеціалістів гічної драми «Інший» про людину
податкової відпраз обмеженими
вили по домівках,
можливостяГриша з’явився на світ…
а саму організа- мертвонародженим. Ліка- ми, у якої є
цію перенесли до
все, але немає
рям майже півгодини довеСлов’янська, куди
сім’ї. Зібрати
лося виривати його з лабет потрібних для
мені добиратися
смерті, щоб дати змогу
було б ще довше й
повної реалідихати.
Але асфіксія мала зації проектяжче, – розповідає
Григорій Гришкан. жахливі наслідки: інсульт, ту 100 тисяч
– Тож, cидячи вдо- ураження центральної нер- д о л а р і в н е
ма, я вирішив… шу- вової системи і, як резуль- вдалося, тож
зняли лише
кати роботу в Києві.
тат, ДЦП…
Почав розсилати свої
17-хвилинний
резюме через Інтернет – подав їх короткометражний фільм, який і
майже 300. І от у грудні 2014 року був презентований українським
якийсь блогер написав про мене, глядачам.
і це потрапило на очі керівникові
Після прем’єри один із продювеликої компанії, який особисто серів запропонував Григорію гозапропонував мені роботу фінан- ловну роль у англомовному фільмі
сового аналітика з пристойною з перспективою випуску стрічки в
зарплатою і наймом житла. На вок- світовий прокат. Але поки що ця
залі мене зустріли автівкою. Адап- ідея не реалізується. Проте він не
тувався на новій роботі буквально втрачає надії, сподіваючись, що
за три тижні, та невдовзі довелося може стати і на екрані, і в житті
перейти на інше підприємство цього надихаючим прикладом самобізнесмена, бо компанію продали. ствердження для інших людей із
А ще ми з товаришем намагалися особливими потребами.

ДОПОМОГА

Ми з тобою, ветеране
Ольга Валєєва – член Громадської
ради при Київській міській держадміністрації, очолює комітет з питань
регламенту, запобігання та протидії
корупції. Також опікується проблемами законності та правопорядку,
мобілізаційної роботи, волонтерського руху, учасників АТО, внутрішньо
переміщених осіб. А ще вона любляча мама трьох дітей, яких після смерті
чоловіка виховує сама.
Пані Ольга створила та очолює громадську
організацію «Спільна країна», має чимало
всіляких громадських обов’язків, передусім,
переймається долями ветеранів АТО та їхніх
родин, не полишаючи розпочате ще за часів
Майдану волонтерство.
Коли учасники АТО поверталися з фронту,
часто після поранень, з інвалідністю, вони
передовсім зверталися за допомогою до волонтерів, яких добре знали. Зокрема і до неї.
Жінці довелося опановувати нову для себе науку
їхньої реабілітації та соціальної адаптації, допомагати вирішувати елементарні проблеми.
Тож найбільше контактувала з Департаментом
будівництва та житлового забезпечення, зі
співробітниками інших структурних підрозділів КМДА.
– Вже три з половиною роки триває війна,
та чіткого алгоритму соціальної адаптації,
психологічної реабілітації учасників АТО
досі не вироблено, – каже Валєєва. – Хоча
гроші, і немалі, державою на ці потреби
виділяються.
Як приклад співрозмовниця наводить
міську цільову програму «Турбота. Назустріч
людям». Торік у неї було закладено майже 6
млн гривень на вирішення питань щодо психологічної реабілітації та адаптації учасників
АТО. Департамент соцполітики перенаправив
кошти на потреби Київського міського центру
соціально-психологічної допомоги. Проте на
запити представників громади щодо подальшої долі цих бюджетних коштів Центр давати
відповідь по суті відмовився.

Чи можливі порушення та зловживання
у сфері надання допомоги ветеранам АТО?
– Звісно, – переконана Ольга Валєєва. – Де
є проблеми, але немає розуміння, як їх розв’язувати, там обов’язково виникають порушення
законодавства, корупція.
За її словами, нині не існує протоколу, як
саме має здійснюватися психологічна реабілітація понад двадцяти тисяч киян, які під
кулями і осколками захищали незалежність
України та мають статус ветерана АТО. Принаймні, Ольга Іванівна ще не зустріла в Києві
жодного ветерана АТО, який би отримав від
держави повноцінну психологічну допомогу.

Дуже хотілося б, аби новостворена
Громадська рада при КМДА як інститут громадянського суспільства
активно працювала і відзначилася
своїми корисними для киян справами. Наприклад, підставила плече
тим ветеранам АТО, які конче цього
потребують
– Тому ветерани часто не довіряють владі, не
хочуть іти на прийом до державних психологів,
які працюють у районних поліклініках, – каже
громадська активістка. – Зі своїм психологічним
станом, проблемами, коли «душа болить», вони
звертаються саме до волонтерів…
Одначе так не має бути. Сьогодні вже не
2014-й і навіть не 2016-й рік. Українська

армія доволі непогано фінансується, матеріально забезпечується всім необхідним.
Держава теж не стоїть осторонь проблем
ветеранів АТО, але реальні труднощі психологічної реабілітації досі нагадують про
себе. Наприклад, у Солом’янському районі
старенька, яка втратила в АТО єдиного сина
і через це опинилася у скруті, не змогла
отримати належної підтримки досвідченого лікаря. Хоча у Києві на ці потреби
(для ветеранів АТО і членів їхніх сімей)
передбачено сорок дипломованих психологів (по чотири на кожен район міста). Де
вони? Чим реально займаються? Чому їхні
функції вже тривалий час змушені виконувати волонтери? Під час зустрічі ветеранів
АТО з керівництвом столичної влади було
сказано, що торік психологічна допомога
була надана 18 тисячам учасників бойових
дій на Донбасі, які мешкають у Києві. На це
начебто і пішли виділені кошти.
– Про те, на що конкретно вони були витрачені, треба знову запитувати у керівництва
Центру соціально-психологічної допомоги, –
каже Ольга Валєєва. – І ми неодмінно запитаємо.
Вже від імені новоствореної Громадської ради.
Реальність надання психологічної допомоги
ветеранам можна прорахувати погодинно,
докопатися до істини. І ми це зробимо, бо
вбачаємо тут явну корупційну складову.
Ольга Валєєва розповіла, що у далекій Японії
вийшла книжка «Парадокси волонтерства в
Україні» про те, як звичайні громадяни фактично взяли на себе функції держави, військового відомства. Скажімо, у справі реального
забезпечення всім необхідним Української
армії. Це унікальна ситуація. Подібного у світі
ще не було.
– Дуже хотілося б, аби новостворена Громадська рада при КМДА як інститут громадянського
суспільства активно працювала і відзначилася
своїми корисними для киян справами, – зауважує Ольга Іванівна. – Наприклад, підставила
плече тим ветеранам АТО, які конче цього
потребують.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Підтримка буде!
Для вирішення нагальних
питань громадян України,
які переселилися в столицю з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції,
розпорядженням КМДА
затверджено План заходів щодо їхньої підтримки, соціальної адаптації
та реінтеграції на період
до 2020 року.
– Ми передбачили комплексне забезпечення переселених
громадян необхідною медичною
та гуманітарною допомогою,
харчуванням і місцями для тимчасового проживання, – прокоментував заступник голови
КМДА Микола Поворозник.
– У приміщеннях установ та
закладів системи соціального
захисту населення передбачено
тимчасове розміщення сімей
такої категорії, у складі яких є
особи з інвалідністю.
Серед іншого структурним
підрозділам доручено організувати надання медичної та
психологічної допомоги переселеним громадянам, здійснювати
превентивні заходи для запобігання погіршенню їхнього фізичного та психічного здоров’я,
проводити для них благодійні
акції і конкурсно-розважальні
програми для дітей та молоді.
План підготовлено на виконання постанови Кабінету
Міністрів про затвердження
Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з
тимчасово окупованої території
України та районів проведення
антитерористичної операції в
інші регіони України на період
до 2017 року.

Вечірній Київ | 9 листопада 2017 року | №44 (19278)

АНТИКОРУПЦІЯ 19

Хабар як вираження
подяки
Олег ПЕТРЕНКО

НЮАНСИ

Цифровий
підпис –
не тільки
для бізнесу
Андрій КОВАЛЕНКО

Дивні ми – усі засуджуємо корупцію
у верхах, картаємо топ-корупціонерів, водночас майже кожен другий
з нас схильний виправдовувати
повсякденну корупцію у низах, а
кожен четвертий цього року давав
хабар. Такі результати нещодавнього опитування Фонду «Демократичні
ініціативи».
44 відсотки населення оцінює корупцію, як
найсерйознішу проблему в Україні, ще 36% –
вважають її дуже серйозною. Водночас 49%
засуджують хабарництво, однак 44% знаходять
виправдання цьому явищу, а 9% кажуть, що
це «нормальний спосіб вирішення проблеми».
– Люди розуміють, що хабар – зло, але
таке зло, яке… необхідне, аби простіше чи
швидше вирішити якесь питання. Але якщо
такі умонастрої пануватимуть у суспільстві,
то ми нічого з горішньою корупцією не зробимо, тому що люди там цілком поділяють,
так би мовити, народну філософію, – каже
директор фонду Ірина Бекешкіна.
Найбільш корумпованими, на думку населення, є установи, що мають боротися з
корупцією: суди (так вважає 52% опитаних),
Верховна Рада (51%), прокуратура (45), уряд
(43), митниця (39).
Звісно, що більшість з українців не мали
справ з цими органами, громадську думку
формують ЗМІ. Публічність більшості корупційних скандалів спричинила до того, що 40
відсотків населення вважають, що масштаби
корупції після Майдану не зменшилися, а
44% кажуть, що навіть збільшилися.
– За часів Януковича корупція була системною і, як помпа, викачувала все – гроші,
цінності. Нині ж корупція стихійна. Про неї
постійно говорять і пишуть, тож створюється
враження, що корупції стало більше, хоча це
не так, – вважає Бекешкіна.
Більше третини опитаних не вірять, що
корупцію можна подолати взагалі, трохи
менше третини кажуть, що це реально. Ще
третина не змогли дати певної відповіді,
тобто є розгубленість серед людей з цього
приводу.
Найбільш ефективними заходами боротьби
з корупцією, на думку українців, є репресивні,
посилення кримінального покарання. Вони
покладають сподівання на нові спеціалізовані
антикорупційні органи. Більшість вважають,
що підвищувати зарплату – не найкращий
спосіб. Також люди вже встигли зневіритися
у переатестаціях держслужбовців, люстраціях тощо.
Із тих 25 відсотків, хто за останній рік
давав хабарі, половина робили це в медичних установах. Ще четвертина – у вишах,
17% – за оформлення дитини в дитсадок

Електронний цифровий підпис
(ЕЦП), хоч і поступово, поширюється в країні. Донедавна він
застосовувався здебільшого у
бізнес-середовищі – для дистанційного, а отже зручного
подання податкових звітів. Із
переходом суспільства до електронної демократії і врядування
ЕЦП стає все більш затребуваним для всіх громадян.

чи школу, 15% – у місцевих чиновницьких
кабінетах. Цікаво, що 11% вже давали хабарі
«реформованій» патрульній поліції.
16 відсотків постійно дають хабарі в поліклініках, 42 – час від часу. Більшість (53%)
робили це на основі інформації, отриманої
від працівників установи: 27% отримали
натяк, а у 26 – хабар відверто вимагали. Ще
20% дали хабар тому, що так уже заведено.
За послуги у державних органах охорони
здоров’я оплата здійснювалася головним

чином готівкою без квитанцій (54% тих, хто
стикався з цим), лише кожен четвертий розплачувався через касу. 75% платили безпосередньо лікарю, 25% – медсестрі.
Більше як половина людей, які давали
хабарі, зізналися, що це було для них обтяжливо. Зокрема кожен четвертий для цього
навіть позичав гроші. Більше половини (58%)
давали хабарі ще до початку лікування. Лише
10% зазначили, що отримали лікування
безкоштовно.

ПЕРСПЕКТИВИ

«Братимуть» лише квітами
Роман ІЛИК, заступник міністра охорони здоров’я:
– Як виникає корупція в нашій системі? Медична галузь дуже недофінансована. Лікарю не
дають ані гідного заробітку, ані всього необхідного для того, щоб вилікувати пацієнта. Йому ніби
підказують: сам визначай, як розподілиш ресурс і де знайдеш гроші на зарплату. І лікар дивиться
на пацієнта: є в нього гроші, чи немає. Якщо він чийсь родич, то отримує послугу безкоштовно,
якщо заможний – платить більше. Іноді діє етична логіка: приміром, корупцію важко уявити при
лікуванні ветеранів АТО чи багатодітної матері.
Сьогодні пацієнти фінансують галузь на 50 відсотків фактично зі своїх кишень. Ця діяльність
має всі характеристики ринкової, але проходить у тіні. Корупція у медицині сьогодні – головний
з основних економічних механізмів, двигун. Майже в кожному медичному закладі є так звані
благодійні, або тіньові готівкові фонди, коштом яких закуповується все необхідне для роботи закладу, а частина коштів спрямовується на оплату праці медичного персоналу. Ми всі отримали б
значно більше послуг і значно кращої якості, якби ці фантастичні кошти спрямовувалися в галузь
легально, через відомі у світі страхові механізми.
У рамках медичної реформи якраз буде запроваджено систему національного солідарного
страхування і запрацює конкуренція на етапі вибору пацієнтом медичного закладу для отримання якісних послуг. Будьте впевнені, ми використовуватимемо весь арсенал засобів, щоб
досягти роботи системи на сто відсотків без хабарів. І лікар за лікування хворого отримуватиме,
окрім гідної зарплати, від самого хворого щонайбільше квіти чи поштове привітання з нагоди
якогось свята.

Електронний цифровий підпис – це
аналог власноручного підпису людини,
який не має графічного зображення.
Він складається з певного набору цифр
і символів, зашифрованого у спеціальному коді. Власник ЕЦП має особистий ключ з паролем, завдяки якому і
ставить свій підпис на електронному
документі. IT-експерти відзначають
високий ступінь захисту – «зламати»
ЕЦП дуже важко.
У нас піонерами у використанні цифрового підпису стали бізнес-структури
і фізичні особи-підприємці. Найперше
це стосувалося податкової, пенсійної,
статистичної звітності в електронній
формі, а також – отримання дозволів і ліцензій у деяких сферах, зокрема будівельній, транспортній тощо.
Віднедавна цифровий підпис почали
використовувати у системі публічних
закупівель ProZorro.
Та з розвитком електронної демократії популярність ЕЦП зросла і серед
фізичних осіб. Наприклад, у Києві та в
низці українських міст чимало громадян використовують цифровий підпис
при голосуванні за електронні петиції
і проекти Громадського бюджету. Але
це – не межа.
– Попит на одержання й застосування цифрового підпису зменшиться
тоді, коли все доросле населення
України матиме ЕЦП, а найважливіші адмінпослуги надаватимуться
державою в електронній формі, –
ділиться з «Вечіркою» Валерій Бакал,
начальник управління з питань інформаційних технологій Державного
агентства з питань електронного
урядування України. – Отримати ж
ключі цифрового підпису порівняно
нескладно. У будь-якій районній інспекції Державної фіскальної служби
вам видадуть ЕЦП безкоштовно. При
цьому надаєте лише копії паспорта
й ідентифікаційного коду. Можна
звернутися і до інших організацій,
уповноважених надавати ключі ЕЦП
фізичним та юридичним особам,
наприклад, сертифікаційних центрів при органах юстиції. Один із
найпростіших способів – генерація
цифрового підпису клієнтом «Приватбанку» в особистому електронному
кабінеті «Приват 24».
Сьогодні людина не виходячи з
дому має змогу оформити соціальну
допомогу, подати в електронній формі документи на отримання низки
свідоцтв. Йдеться, зокрема, про направлення онлайн-заяви на отримання
житлово-комунальної субсидії. Або ж
можливість одержати свідоцтво про
народження дитини за допомогою
ЕЦП чи подати заяву щодо укладання
шлюбу.
Надалі обсяг публічних послуг в
електронному режимі збільшуватиметься. Це стосуватиметься, передусім,
цивільно-правової, адміністративної і
житлово-комунальної сфер.
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Якщо трапиться НП
 «ВЕЧІРКА» З’ЯСУВАЛА, ЧОГО ВЧАТЬ ДІТЕЙ У КИЇВСЬКИХ ШКОЛАХ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Петро ЗУБЕНКО

Кожен школяр колись
знав, що на випадок ядерної, хімічної чи біологічної
атаки з боку ймовірного
противника слід чим хуткіш
хапати портфель, протигаз і бігти до найближчого
бомбосховища. Але відколи впала «залізна завіса»,
світ змінився і тема військової загрози втратила
актуальність. Протигази у
навчальних закладах стали
надзвичайним дефіцитом,
а вчорашні бомбосховища
перетворилися на що завгодно, тільки не на укриття
від глобальних катаклізмів.
Чого сьогодні навчають дітей у
школі на уроках з основ здоров’я та
захисту Вітчизни? На це запитання
«Вечірка» шукала відповідь в одному зі столичних загальноосвітніх
навчальних закладів.
З’ясувалося, що, по-перше, змінилася назва – з цивільної оборони
на цивільний захист. А по-друге,
загроз у школярів сьогодні справді
не бракує – і не ймовірних, а цілком реальних. Це й автозаправні
станції, розташовані неподалік навчальних закладів, і підприємства,
де зберігаються отруйні речовини,
і різноманітні катаклізми – землетруси, пожежі, й неконтрольована
зброя, якою злочинці, скориставшись війною на сході України,
наводнили столицю. А ще – зустрічі
з небезпечними незнайомцями і
навіть спокусливий, на перший
погляд, фастфуд.
Технічний ліцей у рятувальників
Шевченківського району на доброму рахунку. Питання безпеки дітей
директор тримає на особливому

контролі. Вже з порога можливе у зоні АТО, – розповідає заступзапитання кореспондента про ник директора ліцею з навчальтерористичну загрозу відпадає но-виховної роботи Наталія
за недоречністю – повз турнікет Лещенко. – Батьки приходять і
та охоронця гвардійської статури розповідають, як поводитися при
без дозволу керівництва ліцею не різних небезпечних знахідках –
зможе й муха пролетіти. А якщо гранати, міни, запалу тощо.
спробує, то кнопка
Двічі на рік під
контролем рятутривожного виклиСьогодні через війну на
вальників у Техку сповістить «кого
слід», і до охоронця сході країною «гуляє» н і ч н о м у л і ц е ї
оперативно прибуде стільки неконтрольо- відбуваються напідмога.
ваної зброї, що діти вчально-практичні
Головне завдан- в будь-який момент евакуації. Оголошуня, кажуть у ліцеї,
можуть наштовхну- ється тренувальна
навчити учнів захитривога через «надтися на неї
стити себе у різних
звичайну ситуацію»,
ситуаціях. Знання
наприклад, витік
вони отримують на виховних го- хлору, пожежу чи терористичдинах, практиках, уроках з основ ну атаку. Учні на чолі зі своїми
здоров’я, а в 10-х та 11 класах – із класними керівниками повинні
захисту Вітчизни. Часто на допомо- дати собі раду. Навчання з цивільгу вчителям приходять воїни АТО, ного захисту тривають тиждень.
запрошують співробітників ДСНС, Перший день – суто практичні
лікарів, представників Товариства заняття, евакуація і навчання. У
Червоного Хреста.
наступні дні – різні вікторини,
– У нас навчаються діти, чиї квести, брейн-ринги з цієї темабатьки були і досі перебувають тики, які готують учні старших

класів. Кожен клас придумує різні
змагання.
– Скажімо, минулого навчального року була евакуація до підвалу
ліцею – ми перевіряли, скільки
дітей він може вмістити на випадок
НП, – доповнює картину тижня
цивільного захисту методист Тетяна Скостарєва.
Між іншим, навіть протигази
в Технічному ліцеї є, чого не скажеш про багато інших навчальних
закладів. Щоправда, скористатися
ними при потребі здатен лише
кожен п’ятий учень. Інші можуть
розраховувати лише на ватно-марлеві пов’язки, які щороку самі й
виготовляють під керівництвом
учителів.
– На заняттях діти вчаться правильно і швидко одягати
протигази, але їх обмаль, – каже
військовий керівник Анатолій
Петренко. – Та й того не було б,
якби не позиція нашого директора,
яка намагається дістати все, що
потрібно для навчання школярів,
та допомога батьків ліцеїстів. Вони

принесли захисні костюми, і тепер
діти вчаться їх одягати. Щоразу,
коли буваю у військкоматі, намагаюся випросити якесь наочне
приладдя. Навіть плакатів не видають, не кажучи вже про макети.
А мені що на пальцях пояснювати
учням, що таке запал до бойової
гранати та що при необережному
поводженні з ним може статися
вибух? Або які є види мін? Сьогодні через війну на сході країною
«гуляє» стільки неконтрольованої
зброї, що діти в будь-який момент
можуть наштовхнутися на неї.
При виїзді у інше місто чи на
екскурсію з ліцеїстами завжди
проводять бесіду щодо того, яка
їжа шкідлива для організму. Кожен
знає, що в дорогу категорично
забороняється брати чіпси та солодку газовану воду. Якщо ж хтось
і захопить ці продукти, їх вилучать
і віддадуть лише після екскурсії. В
ліцеї вважають: краще попередити
завчасно, щоб потім не довелося
їздити по лікарнях. До речі, вперше
у Шевченківському районі в Технічному ліцеї встановили автомат
здорового харчування. У кожного
учня є спеціальна картка, і батьки
одразу дізнаються, що він купив.
Картку можна запрограмувати
так, що дитина не зможе придбати
небажаний продукт…

до теми
Ігор ФЕДОРЕНКО,
начальник Шевченківського РУ ГУ ДСНС в місті Києві:
– Ми роз’яснюємо керівникам підприємств та організацій,
як їм діяти на випадок техногенної катастрофи, контролюємо
проведення навчань із евакуації у випадку надзвичайних подій.
Проводимо практичні заняття з використанням пожежної та
рятувальної техніки.
Те, що бомбосховища використовуються під склади чи якісь
інші комерційні потреби, – неправда. Ми контролюємо ситуацію. Усі бомбосховища перебувають на обліку в райдержадміністраціях, мають свої паспорти і нині вони у стані готовності.
Відчужувати такі приміщення, продавати або перепрофілювати
заборонено постановою Кабінету Міністрів. Звичайно, є підприємства, які приділяють більше уваги цим бомбосховищам,
ремонтують їх, дбають про запаси води та належну вентиляцію.
А є й такі, хто до цих питань ставиться легковажно. Перевіряємо,
виявляємо недоліки і залишаємо припис із вимогою їх усунення.

НОУ-ХАУ

Чи з’явиться мінестроне у шкільному меню?
Олександр ПИРЛИК

Кулінарний експерт
Євген Клопотенко

У двох столичних школах стартував незвичний експеримент щодо
поліпшення харчування. Переможець телевізійного шоу киянин Євген Клопотенко збирається удосконалити та урізноманітнити шкільне
харчування, аби воно було не
гіршим, ніж у ресторані.
Тестувати нові меню будуть у двох навчальних закладах: спеціалізованій школі
№246 Дніпровського району та гімназії
№191 ім. П. Г. Тичини.
«Шкільна їдальня» – це словосполучення
змушує здригатися не лише учнів, а й їх
батьків. Пересмажені котлети, манка з грудочками, незрозумілий салат не сприяють
її популярності.
– Мій син Андрійко перейшов до третього класу і за час навчання лише кілька
разів їв шкільний обід. Переважно купує
у буфеті пиріжки чи булочки, а про щось
гаряче навіть не хоче говорити. Спочатку я
змушувала його ходити до їдальні, але після
розмови з іншими батьками зрозуміла, що
наш випадок непоодинокий, – розповідає
киянка Марія Карасьова.
«Врятувати» не тільки дітей, а й шкільне
меню, згодився кулінарний експерт Євген

Клопотенко. Влітку він здобув грант на написання та впровадження збірки рецептів для
приготування страв у шкільних навчальних
закладах. Євген зізнається: у дитинстві
частенько оминав їдальню десятою дорогою,
тому ця проблема болить йому не менше,
аніж третьокласнику.
– Ви лише уявіть – чинну збірку рецептів для харчування у шкільних навчальних
закладах було видано ще 1957 року, далі її
трохи коригували у 1984 і 1991 роках. Ось один
із рецептів: вим’я відварне в соусі. Склад:
вим’я, морква і цибуля ріпчаста. Це взагалі
страва? Є бефстроганов з відвареного м’яса:
відварена яловичина, морква і цибуля. Неначе
інших овочів немає, – бідкається кулінар.

У середньому витрати на харчування однієї дитини у шкільному закладі становлять
трохи більше 12,07 грн. Погодьтеся, за такі
кошти навряд чи можна приготувати щось
особливе. Та Євген відкриває нам невеличкий секрет – суть змін у тому, що страви
будуть ті ж самі, але в іншій інтерпретації.
– Ми будемо змінювати термообробку,
менше використовувати соняшникову
олію, більше запікати. Наприклад, замість
стандартної зажарки, яка входить у 90%
страв, покладемо всі овочі одразу у воду і
замість звичайного «шкільного» овочевого
супу отримаємо італійський мінестроне.
Інший приклад – квасоля, – пояснює кулінар. – Найбільш збалансована бобова
культура, що містить багато вітамінів та
мінеральних речовин. Я знаю, що діти не
дуже її полюбляють у звичайному вигляді,
але її можна буде перетерти до невпізнаваного вигляду, додати трохи зелені, й от
уже готовий фалафель. Так можна зробити
з будь-якою стравою. На його думку, з
раціону учнів слід прибрати тушковану
печінку, «гумовий» гуляш із підливою,
запіканку з макаронів, калорійну манну
кашу з грудочками, кисіль з крохмалем. А
ще необхідно переглянути меню шкільного
буфету: ніякої газованої води та шоколадних батончиків!
У школі, яка погодилась на експеримент,
помічають, що після обіду на столах для

посуду більшає порожніх тарілок, а учні
замість того, щоб їсти у фастфуді, частіше
відвідують їдальню.
– Для нас було важливим повернути дітей до їдальні. Адже, аби добре навчатися,
дитина має перш за все бути здоровою.
Однозначно ми задоволені першими результатами і сподіваюсь, що далі буде ще
краще, – каже директор спеціалізованої
школи №246 Ольга Чуприна.

ДОВІДКА
За результатами проведених райуправліннями освіти процедурами
закупівлі послуг, гарячим харчуванням столичні школи забезпечують 18
різних організацій. Це 9 комунальних
підприємств, 2 ТОВ і 7 ФОП. Вони несуть
відповідальність за безпеку та якість
продуктів і готових страв. Але контроль
здійснюють і керівники, і медперсонал навчальних закладів. У Києві учні
1–4 класів та діти пільгових категорій
харчуються безкоштовно, за рахунок
бюджету – це 123 735 осіб. Учні 5–11
класів можуть купувати гарячі обіди
і буфетну продукцію за гроші батьків.
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«Швидка»:
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Фото Павла ПАЩЕНКА

на відстані першої
допомоги

Ніна ГУЦУЛ

Нещодавно в одному зі
столичних супермаркетів
людині несподівано стало
зле – чоловік втратив свідомість. Довелося викликати
швидку допомогу.
«Швидка», треба віддати належне, приїхала справді вчасно.
В годину «пік» доїхали за дев’ять
хвилин. Чоловіка врятували… Цей,
здавалося б, звичайний випадок
можна розглядати, як своєрідний
індикатор підтримки здоров’я не
просто конкретної людини, але й
усього нашого суспільства.
Адже, щоб допомогти хворому, потрібні не тільки небайдужі
поруч, а й так звана матеріальна
база. Щоб кияни могли отримати
вчасну (до речі, дев’ять хвилин – це
ще не «рекорд» для нашого міста),
а й якісну медичну допомогу, треба підтримувати наявний парк
«швидких» і кваліфікацію медиків
на достатньому рівні.
Недарма під час відвідин комунальної організації «Київмедспецтранс», де, зауважимо, цього
року було зроблено капітальний
ремонт приміщень, мер Києва
Віталій Кличко наголосив, що надійне транспортне забезпечення є
одним із головних факторів, який
дає змогу лікареві оперативно
виїхати на виклик, надати на
місці фахову допомогу чи навіть
врятувати життя. Столична влада
всіляко намагається укомплектувати і забезпечити київських лікарів та екстрені служби сучасним

транспортом з усім необхідним
обладнанням. Зокрема цього року
їм вже передано півтора десятка
нових авто екстреної допомоги, а
всього в місті на виклики громадян
виїжджають вісім сотень укомплектованих «швидких». Частину з
них планується замінити на більш
сучасні автомобілі, які мають увесь
спектр необхідного обладнання,
включаючи реанімаційне. До
речі, тільки одне таке авто коштує
2 млн грн.

Цього року екстреним службам передано півтора
десятка нових авто екстреної допомоги, а всього в місті
на виклики громадян виїжджають вісім сотень укомплектованих «швидких». До
речі, тільки одне таке авто
коштує 2 млн грн
«Наше завдання, щоб таких машин було мінімум 100, – сказав
Віталій Кличко. – Я впевнений, що
протягом двох років парк «швидких» буде значно оновлений»...
Є в столиці ще один заклад,
що тісно взаємодіє з Центром
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф. Це – Київська міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги.
Саме сюди зазвичай приїжджають
«швидкі» з усіх столичних районів,
аби доставити пацієнтів, яким
потрібна невідкладна допомога.
Не всім киянам відомо, що на базі
саме цієї лікарні працюють такі
відділення, яких немає в інших
лікарняних закладах: політравми,

токсикології, невідкладної терапії,
спецтравми тощо.
Не випадково останнім часом
відбулися значні зміни в матеріально-технічному оснащенні цієї
лікарні: проведена повна реконструкція відділення реанімації,
приймального відділення, бактеріологічної лабораторії з оновленням обладнання, побудовано та
введено в експлуатацію джерело
безперебійного автономного електропостачання (дизель-генератор).
Тож не дивно, що, як результат,
зрушення відбуваються і в лікувальному процесі. Ось, наприклад,
думка двох молодих киян – Ігоря
і Марії:
«Чудовий спеціаліст-травматолог Василенко Антон Володимирович. Величезна подяка!».
Більш багатослівна пенсіонерка
Наталія Сисуєва: «Я потрапила до
лікарні з травмою колінного суглоба після півторамісячних мук.
Пощастило лікуватися у чудового
спеціаліста, хірурга-травматолога, новатора Скобенка Євгена
Олександровича, для якого клятва
Гіппократа – не просто формальний набір фраз. Він чудово провів
операцію, надав мені професійну
допомогу в післяопераційний період»…
Тож недаремно саме ця столична лікарня називається «швидкою».
Ось, через деякий час після тривожних сигналів, які сповіщають про
те, що машина привезла чергового
пацієнта, з приміщення вийшла
заплакана жіночка:
– Моїй бабусі вже 89, самі розумієте, не кожен медик виявляє
ентузіазм, почувши про такий поважний вік, бо це зазвичай – проблеми з серцем, тиском, діабетом
тощо. Та коли вона невдало впала,
нам таки пощастило: й «швидка»
приїхала через шість хвилин. І в лікарні добре, з увагою поставилися…
А до лікарняного двору вже в’їжджає чергова «швидка», в якій –
інша людина з власною історією
хвороби. І треба мати не тільки добрі серця і фахові вміння, аби допомогти всім, хто потребує медичної
допомоги, а й добре організувати
й матеріально забезпечити цей
процес, аби він був безперебійним,
ефективним і безпомилковим.

НАРОДНА МЕДИЦИНА

Лікуємо підшлункову залозу
Підшлункова залоза відноситься до залоз
внутрішньої секреції і виконує в основному
дві важливі функції – вироблення інсуліну
і ферментів для перетравлення їжі, що поступає до кишечника. Найбільш поширені
захворювання підшлункової залози – це
панкреатит (гострий і хронічний) і цукровий діабет двох типів.
Лікування підшлункової залози народними
методами:
 Рецепт 1. (Компрес з кислого молока). При
гострому нападі панкреатиту добре знімає біль і
запалення компрес з кислого молока, який робиться
на ніч. Просочіть м’яку тканину кислим молоком,
покладіть цей компрес на область шлунку, захопивши і ліву сторону, накрийте зверху поліетиленом
і укутайте вовняною хусткою або шарфом. Курс
лікування від 4-х до 6-ти тижнів.
 Рецепт 2. (Часник+петрушка+лимон). 1 кг лимонів без кісточок, але зі шкіркою, 300 г петрушки і

300 г часнику пропустити через м’ясорубку і зберігати
в скляному посуді в холодильнику. Приймати по
1 ч. ложці 3 рази на день за 15 хвилин до їжі. Курс
лікування – 3 місяці.
 Рецепт 3. (Настій безсмертника). 3-5 г квіток
безсмертника подрібнити і залити 500 мл холодної
води. Настояти протягом 8 годин (це добова доза).
Приймати по 1 стакану в добу протягом 2-3 тижнів.
 Рецепт 4. (Настоянка ромашки і безсмертника).
1 столову ложку ромашки і 1 столову ложку безсмертника залити стаканом кип’ятку, настояти протягом
30 хвилин. Процідити. Приймати в охолодженому
вигляді по півстакана 2-3 рази на день за 30 хвилин
до їжі протягом 2-3 тижнів.
 Рецепт 5. (Геркулес). Зварити рідку кашу на
воді без солі. Вживати помалу без масла протягом
кількох днів.
 Рецепт 6. (Настій вівса). Залийте пачку
(500 г) вівса літром кип’ятку, дайте настоятися сорок
хвилин, процідіть і приймайте настій по півстакана
три рази на день.

Кросфіт:
тренування по колу
Олександр ПИРЛИК

Розмаїття тренувальних
комплексів у Києві вражає.
Здається, що знайти щось
нове і незвичайне вже не
вийде, але ж немає нічого
неможливого. Не так давно
у лексиконі українських
завсідників спортклубів
з’явилося нове слово «кросфіт». То що ж це за напрямок у фітнесі?
Кросфіт – це таке собі кругове
тренування (тобто, вправи постійно повторюються, ніби замикаючись у ланцюжок), яке полягає
у виконанні певного комплексу
вправ за мінімальний час. Воно
має принципові відмінності від
звичайних кругових тренувань.
– По-перше, в комплексі використовуються навантаження,
спрямовані на розвиток одразу
декількох фізичних якостей, таких
як сила, витривалість і спритність.
Підготовку за системою кросфіт
зазвичай ділять на три складові: важка атлетика, гімнастика і
кардіо – щось на кшталт легкої
атлетики, – пояснює президент
Федерації функціонального багатоборства Антон Маляренко.
– По-друге, в цих тренуваннях не
використовують ізольовані вправи
як на тренажерах, так і з вільною
вагою. Тренування максимально функціональні. До підготовки
входять базові важкоатлетичні
вправи. По-третє, у кросфіті не існує змагальних вправ. На турнірах
спортсмени можуть виконувати
різні вправи та їх поєднання. Підготовка будується на опрацюванні
різних фізичних якостей у різні
дні тренувань. Наприклад, таке
поєднання: сила та спритність,
витривалість та спритність, витривалість та сила.
Головна мета кросфіту – не
«накачати» величезні м’язи і не
стати чемпіоном з бігу, а бути підготовленим до будь-якої фізичної
діяльності.
На перший погляд кросфіт
може здатися занадто складним
і нудним.
– Протягом одного тренування
ви повторюєте комплекс з чотирьох–п’яти вправ, які виконуєте
після короткої перерви (30 сек. –
1хв.). Наприклад, сьогодні за планом стрибки на метровий ящик,
підтягування на турніку та віджимання з ударом у долоні. Ви
виконуєте ці вправи на максималь-

ну кількість повторень протягом
відведеного часу, потім коротка
перерва і все спочатку. Загалом
тренування тривають не більше
години, – розповідає тренер одного з кросфіт-залів Дмитро
Полтавцев. – Однак з поліпшенням результатів стає цікава ваша
«межа можливостей».
Для більш помітного прогресу
заняття з кросфіту часто будуються
на основі таких собі дуелей: двоє
людей виконують однаковий комплекс вправ разом, ніби змагаючись.
– Таке змагання давало неабиякий результат. Мало не кожного
тренування я помічав поліпшення
своїх показників. Однак за півроку
зрозумів, що міг легко травмуватися будь-якої миті, адже мій
«опонент» міг бути більш підготовленим і я, намагаючись не
відставати від його показників,
працював вже через «не можу», –
ділиться своїм досвідом киянин
Гліб Русаков.
Зараз у Києві існує три спеціалізовані кросфіт-клуби. Місяць занять (три тренування на тиждень)
у комфортних умовах обійдеться
щонайменше у 1000 грн.
Втім, у столиці є кілька безкоштовних майданчиків. Перший
відкрили у парку ім. Рильського,
що в Голосіївському районі. Тут є
9 окремих «місць» для тренувань з
канатами, «шведською стінкою»,
турніками, ящиками, гирями. Єдиний мінус – майданчик розташований просто неба, тому тренування
залежатимуть від погодних умов.

ЦІКАВО
 Програма для новачків: 3
раунди (комплекс з чотирьох
вправ, перерва між раундами 3 хвилини. Усі вправи
виконуються на максимальну
кількість) – підтягування,
присідання, віджимання від
підлоги, стрибки на підвищення.
 Найпопулярнішою
вправою у кросфіті є бурпі
– присідання, яке потім переходить у положення лежачи з
наступним стрибком вгору з
піднятими руками.
 Світовий рекорд з бурпі
належить Камерону Дорну.
Цей спортсмен встановив
одразу 2 світових рекорди
за одним присідом: 5657
бурпі за 12 годин і 10105 за 24
години.
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Скарби
козацької доби
Марія КАТАЄВА

В Музеї історії Києва відкрилася
виставка «Щоб зберегти на всі
часи скарби козацької доби».
Ікони, зброя, одяг, предмети побуту, картини, документи – усі ці
експонати поєднує дві речі. Вони
пов’язані з темою козацтва, а
також отримали друге життя,
пройшовши через дбайливі
руки художників-реставраторів.
Фото Олексія ІВАНОВА

Експозиція дійсно унікальна, адже
в одному приміщенні зібрані предмети з понад 30 музейних закладів
України, які спеціально привезли до
столиці.
– Від початку була ідея показати,
що ми відреставрували за 80 років
свого існування. За цей час було багато експонатів, присвячених козацькій
добі. Тож ми вирішили присвятити
проект цій темі. Показуємо 140 робіт,
– поділилася заступник гендиректора Національного науково-дослідного реставраційного центру
України Тетяна Бичко. – Знаковою
річчю є Євангеліє від Калнишевського
1762 року. Це подарунок останнього
кошового Запорізької Січі церкві рідного села на Сумщині, а сьогодні експонат заповідника «Посулля». Фахівці
з друку реставрували сторінки книги,
а спеціалісти по металу – обкладинку.
Вона багато оздоблена, на виготовлення окладу пішов пуд срібла.
До уваги відвідувачів – зображення
козака Мамая та портрети гетьманів,
ікони Богородиці, покровительки
козаків, посуд, рушники, козацька хоругва на оленячих рогах 17 століття...
– Ця виставка – більше ніж про козацтво. Експонати охоплюють період
з 16 по 18 століття. І політичні контексти України за цих часів дуже різні
– вона була у складі Речі Посполитої,
Московської держави, Російської
імперії, – зауважила заступник директора з наукової роботи Музею
історії міста Києва Тетяна Люта. –
Представлені унікальні документи.
Лише навколо універсалу Кирила
Розумовського козацькій старшині
можна було б зробити окрему виставку. Або ж дві ікони «Покрови»,
католицького і візантійського типів,
які цікаво порівняти.
– Козаччина – це душа нашого народу, частина національного генотипу. Важко в нашій історії знайти більш
героїчну і водночас романтичну добу.
Це не лише минувшина, козацька наснага виявляється через вчинки людей
на кожному етапі історії України, і Революція Гідності цьому яскравий приклад. Зайшовши сюди, можна відчути
дух епохи. Виставка дає повний зріз
козацької доби: її героїку, романтику,
містику, духовність, мистецтво, побут,
– поділився враженнями керівник
Центру дослідження історико-культурної спадщини України Інституту історії НАНУ Сергій Кот.
Експозиція відкрита до 30 листопада.
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КИЇВ ЧИТАЄ

Голос Донбасу

Джону Юзу, над яким письменниця ще працює. Втім, збірка
відкриває і чимало нових імен.
– Серед авторів хотілося б
 КНИЖКА ЗІБРАЛА ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ ДОНЕЧЧИНИ І ЛУГАНЩИНИ виділити всесвітньо відомого
вченого, релігієзнавця, філософа
Марія КАТАЄВА
побачити, як українське Слово та поета Ігоря Козловського. Вже
і російське Слово в устах чесних два роки він перебуває в полоні
та відповідальних синів нашої бойовиків. Можливо, якщо про
У видавництві «Легенда»
країни звучить в унісон, коли Ігоря та його ситуацію буде знати
вийшла антологія «Пойдеться про людську гідність більше людей, це допоможе визрода» з поезією, прозою
і право на життя у свободі. В волити його з ДНР, – зауважив
та драматургією авторів
Україні», – впевнений він.
Микита Григоров. – Цікавим є
кінця 20 – початку 21 стоСама назва антології «Поро- й молодий прозаїк Олег Полоз.
ліття, чия доля пов’язана
да» має два значення. З одного Він дуже самозаглиблений, пише
з Донбасом. Це класики,
боку, відсилає до тої частини для себе, з трудом вмовив надати
вже знані письменники і
ґрунту, з якої виростають те- тексти. Але його твори європейнові для читача імена.
рикони. Хоч вона й не містить ського рівня і варті читацької
вугілля, але є джерелом бага- уваги. Є в нас і погляд іноземців
Ще два роки тому донецький
тьох металів. А
на події в Донбасі.
поет та перекладач Веніамін
з другого – це
Приміром, краківЩе два роки тому
Білявський, який був змушений
приналежність
ський поет Бартош
донецький поет та
переїхати до Києва, задумав дуже рідко або навіть ніколи не до певного роду,
Попадяк вперше в
перекладач Веніамін Польщі дослідив
видання сучасної літератури публікували свої тексти. Авто- шляхетність і
Білявський, який був донбаську літеДонбасу. Щоб показати, що цей рів ми просили надіслати най- особливі риси.
змушений
переїхати до ратуру й написав
регіон є українським.
важливіші,на їх думку, твори, а
– Для обкла– Веніамін знав багатьох при доборі на перше місце ми динки ми обра- Києва, задумав видання цикл віршів. А в
письменників старшого поко- ставили естетичний критерій, ли картину Петра сучасної літератури кінці книги вміління, я – молодшого, тож ми тому все це справжня література. Антипа «Скіф і
щені короткі біоДонбасу. Щоб покавирішили об’єднати зусилля.
Академік Іван Дзюба в перед- Амазонка». Люди зати, що цей регіон є графії усіх авторів.
Склали величезну книгу, яка мові визначає, що ця антологія, звикли асоціюваВидання вже
українським
встигли презенмістила майже 800 сторінок. Щоб зокрема, прагне кинути виклик ти Донбас з Джозробити її читабельною, довело- уявленню про Донеччину (при- ном Юзом, який заснував Донецьк, тувати в різних регіонах країни.
ся скоротити вдвічі, – розповів наймні літературну) як заповід- чи з чимось радянським. Насправ– Вперше представили у Львоодин з укладачів Микита Гри- ник совєтщини та «совковості»: ді ж, історія українського Донбасу ві, на Форумі видавців. Приємно,
горов. – З 63 авторів 43 сьогодні показати альтернативу, змістову набагато глибша, якщо поглянути що реакція була схвальна, поє активними діячами літера- й естетичну, підкреслити її. «Ма- на цю землю як на нашу, почина- зитивна. Потім поїхали на схід,
турного процесу. Тут імена, без буть, така книга мала б з’явитися ючи з найдавніших часів, – вважає робили зустрічі в Слов’янську,
яких неможливо представити раніше. Звісно, на хід подій вона редактор видання Юрій Бедрик. Краматорську, Костянтинівці,
українську літературу, це Василь не вплинула б, але допомогла б
В антології можна знайти екс- Дружківці та Бахмуті. Люди були
Стус, Володимир Сосюра, Іван українській громадськості краще клюзивні тексти – нові, ще неопу- зворушені, деякі плакали. Для них
Світличний чи Іван Дзюба. А є зрозуміти сутність і причини бліковані вірші Сергія Жадана. А важливо, щоб Донбас прийняли до
автори молодшого покоління, того,що відбувається на Донбасі, також уривок з роману «Юзівка» загальноукраїнського простору,
дисиденти, авангардисти, які а ще – і це не менш важливо – Ірен Роздобудько, присвяченого – поділився Микита Григоров.

ГАСТРОЛІ

Екзотичні японські
пристрасті
 У СТОЛИЦЮ ПРИЇЖДЖАЄ
УНІКАЛЬНИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
Завдяки популяризації
струнного інструменту сямісен на початку ХVIІ сто10 листопада київські глядачі маліття дзьорурі з вуличного
ють змогу побачити виставу «Лимистецтва перетворилося
сиця з лісу Шінода» за мотивами
на театралізовану ляльяпонської міфології. Вона познакову виставу. Наприкінці
йомить з мистецтвом театру «бунХVIІ століття Такемото Ґіраку», де дійство відбувається під
даю разом із драматургом
акомпанемент сямісену.
Чікамацу Мондзаемон,
відомим як «Японський
Ляльковий театр «бунраку» або «нін- Шекспір», на основі стагьо-дзьорурі» визнаний культурно-ду- ровинного «дзьорурі»
ховним надбанням японського народу і створили мистецтво японвходить до числа об’єктів світової спадщини ської драматичної балади
ЮНЕСКО.
«Ґідаю-буші». Згодом воно
– «Нінгьо» перекладається як «образ розвинулося у сучасний театр «бунраку»
людини», «людиноподібний». Вважаєть- (або «нінгьо-дзьорурі») – лялькову виставу,
ся, що так назвали першу
яку супроводжують звуки
ляльку, яку виготовили для
сямісену.
японського імператора у Х «Нінгьо» перекладається
Взірець вистави тастолітті, вона була дуже схо- як «образ людини», «лю- кого театру до Києва
жа на людину. Дзьорурі – це диноподібний». Вважа- привозить колектив
ім’я прекрасної дівчини, яка ється, що так назвали «Сарухачі-дза». Його
була персонажем популярної першу ляльку, яку виго- назва походить від назлюбовної історії. Сюжет про
товили для японського ви місцевості на острові
кохання Дзьорурі та ЙосицуСадо, де мешкає один з
імператора у Х століт- його засновників Нішіне мандрівні сліпі співці на
межі ХV –ХVI століть опові- ті, вона була дуже схожа баші Хачіробей. Актори
на людину
дали на вулиці у супроводі
зіграють спектакль «Лимузичного інструменту.
сиця з лісу Шінода». Мова
Пізніше вони почали використовувати піде про пригоду, що сталася з незвичною
ляльок, щоб ілюструвати історію. Іншою японською родиною. Коли чоловік пішов
назвою «бунраку» ляльковий театр завдячує працювати в поле, а його дружина вкланайвідомішому лялькарю ХVIІІ століття ла сина та замилувалася хризантемами,
Бунраку-кен, – розповіла «Вечірці» керівник вона розкрила свою сутність. Насправді
літературно-драматургічної частини жінка була лисицею, яку колись врятував
театру ляльок Дар’я Іванова.
її чоловік. Хлопчик прокинувся і побачив,
Марія КАТАЄВА

на кого перетворилася мати, тож вона
вирішила втекти до лісу. Невтішні батько
й син хочуть повернути її...
– Для японського театру ляльок характерне звернення до народного епосу,
використання фантастичних і містичних
елементів. Він досі зберігає класичні сюжети, – пояснює Дар’я Іванова. – Лише в
ляльковому театрі можливо перетворення
персонажів: майстри виготовляють таких
ляльок, які прямо на сцені змінюють подобу. Адже у народному епосі жінки часто
перекидаються на лисицю чи птаха. Крім
того, ляльки у три чверті людського зросту
цікаві тим, що їх ведуть одразу три актори:
один відповідає за рухи голови, другий – за
рухи рук, а третій – за ноги.
Вистава рекомендована для сімейного
перегляду і призначена для дорослої та
підліткової аудиторії. Захід проходить у
рамках Року Японії в Україні, а столичну
прем’єру в театрі ляльок особисто відкриє
посол Японії в Україні Шігекі Сумі.
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 9.11
Сильна
хмарність, дощ
Атм. тиск 740
о Вітер (м/с) 5,3
Вологість
повітря (%) 95
о
Відчувається +6

+8

АФІША

п’ятниця, 10.11
Хмарно,
невеликий дощ
Атм. тиск 741
о Вітер (м/с) 4,6
Вологість
повітря (%) 80
о
Відчувається +10

+10

ЦІКАВО

Про
полювання

неділя, 12.11

субота, 11.11
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

 Західні зброярі випустили
цікаву модель рушниці для підводного полювання. Вона відрізняється від звичайних рушниць
магазином величезного розміру
і забавним принципом дії. При
натисканні на спусковий гачок,
зброя діє як насос, втягуючи в
себе воду разом з рибою. Гігантський магазин рушниці
є своєрідним садком, в якому
зберігається спіймана здобич.
 У інків існувала цікава традиція полювання на лам. Зброєю
на такому полюванні служили
ножиці. Завдання мисливця
полягала в тому, щоб наздогнати
тварину, зв’язати і обстригти
шерсть. Ясна річ, що ламу після
цього відпускали, щоб через
деякий час пополювати на неї
знову.
 У Японії є аналог Нессі —
монстр озера Ікеда. Щорічно
сотні японців прибувають до
озера, щоб пополювати на нього. Чомусь прийнято вважати,
що найкраща приманка для
цього чудовиська — це саке.
У результаті у водойму виливаються сотні літрів рисової
горілки, проте монстр не поспішає показуватися на людях.
Зате показуються захисники
природи, які виступають проти
цього полювання. Мовляв, від
саке в озері Ікеда дохне риба.

 Плюшеві ведмедики Teddy
Bear зобов’язані своєю появою
на світ ведмежому полюванню.
Одного разу президенту США
Теодору Рузвельту довелося
брати участь у переслідуванні
ведмедя. Звір був загнаний собаками і президенту запропонували пристрелити ведмедя,
але він відмовився, бо вважав
це неспортивно. Однак тварина
все одно загинула: Рузвельт
наказав добити ведмедя з жалю.
Такий «гуманізм» викликав
шквал насмішок над президентом в американській пресі.
Заповзятливі виробники м’яких
іграшок зметикували, що на
цьому галасі можна непогано
заробити, і випустили плюшевого ведмедя, який отримав те
ж прізвисько, що і Рузвельт –
«Тедді».
 Слово «снайпер» з’явилося завдяки невеликій пташці — бекасу. Ця перната має
оперення, маскує його не
гірше болотного камуфляжу
і літає по непередбачуваній
траєкторії. Щоб добути бекаса,
потрібно відмінно володіти
зброєю і вміти вражати маленькі рухливі цілі, стріляючи навскидку. Оскільки бекас
англійською звучить як snipe,
кращих стрільців стали називати snipers — снайпери.

9 листопада – Нестора. З часів
Київської Русі у цей день вшановували пам’ять печерського святого, преподобного Нестора-літописця одного із найперших
наших українських літописців,
найдавнішого нашого історика.
 Іній на деревах віщує мороз.
 Туман вранці – чекай відлиги.
10 листопада – Параскеви-П’ятниці, Параски. У цей
день святкують лише жінки, не
прядуть, не шиють, не золять і
не розчісують волосся.
 Якщо день сонячний, то чекай
теплої зими, хмарно, то всередині
грудня будуть сильні морози.
11 листопада вшановується
пам’ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки.
На Русі Аврамія вважали заступником вівчарів, а Анастасію –
покровителькою овець.
 Якщо жінка у цей день одягне
коралове намисто, то буде щасливою. Якщо повісити намисто
на видне місце – це захистить від
злих духів.
12 листопада називали Синиччиним святом або святом
мисливців. Обов’язково потрібно

було виїхати на першу порошу,
щоб уполювати хоча б одного
зайця – тоді в наступному році
постійно будеш повертатися
з видобутком. Першого зайця
мисливці зазвичай називали
іменинником.
 Багато синиць біля будинку –
прикмета, що скоро настануть
холоди.
13 листопада вшановується
пам’ять преподобного Никодима
і преподобного Спиридона, які
жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті.
Відомо, що всередині печер вони
провели 30 років і займалися
випіканням просфор.
14 листопада Кузьми і Дем’яна. Вони вважалися захисниками
людей і тварин од укусів змій
та інших гадів. Крім того, їм
приписували покровительство
ремесел. Найпишніше цей день
відзначали ковалі, найпочесніші
фахівці селянського співжиття.
У давнину на Кузьму-Дем’яна
справляли «осінніх дідів», вшановували покійників.
 Якщо розвезе дорогу, не жди
морозів до початку грудня. Випаде
сніг, на весняну повінь.

СМАЧНОГО!

Баклажани в майонезі
«Вечірка» пропонує вашій
увазі недорогий, легкий у
приготуванні, оригінальний і
надзвичайно вдалий рецепт
консервування баклажанів.
Хочемо відразу відповісти на запитання, яке може у вас виникнути:
«Чи варто очищати баклажани від
шкірки?». Відповідь проста – можна
очищати, можна й ні. Смак консервації від цього не зміниться. Єдине –
неочищені від шкірки овочі у банках
матимуть ефектніший вигляд.
Що стосується гіркого присмаку
баклажанів, є кілька порад. Порізані
баклажани рекомендується кілька
годин протримати засоленими,
що дозволить позбутися гіркоти.
Також баклажани мають здатність
«стріляти» і шкварчати при обсмажуванні. Тому овоч можна обдати
окропом, потримати в ньому кілька
хвилин, а тоді вже смажити.
Нам знадобиться:
5 кг баклажанів, 1,5 кг цибулі,
800 г майонезу, пачка грибної
приправи.

виставки
НЕЗЛАМНИЙ ДУХ
УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ

9 листопада, о 18.00 відбудеться презентація унікального
патріотичного проекту «Історія
становлення української нації»
за адресою: м. Київ, ArtHall D12,
вул. Десятинна, 12, (так званий
град Володимира, на Старокиївській горі). Кияни вперше побачать експозиції унікального
музею, аналогів якому немає ні
в Україні, ні у світі. Відвідувачі
музею матимуть змогу познайомитись із історією Давньоруської
доби, періоду Середньовіччя, новітньою історію – від часів Івана
Мазепи і до сьогодення. Кияни
вперше отримають можливість
побачити унікальні експозиції, зокрема ті, що показують незламний
дух українських воїнів-захисників, а також вияв пошани воїнам
«кіборгам» АТО за героїзм у боротьбі за незалежність України.

УЯВНІ ПОДОРОЖІ
ЯПОНІЄЮ

9 листопада у Мистецькому
Арсеналі відкриється виставка
японського мистецтва «Уявний
путівник. Японія». Ця виставка –
уявний путівник уявної подорожі образами Японії, укладений
з використанням традиційних
японських зображень, предметів,
текстів, поезії, а також нових
технологічних мистецтв.

концерти
ТРИ ГЕНІЇ
НА ОДНІЙ СЦЕНІ

10 листопада в Національному
академічному театрі опери та
балету України імені Тараса Шевченка відбудеться гала-концерт
проекту «ТРИ «С». «Три «С» – це
три «кити» сучасної української
класичної музики – легендарні
композитори Мирослав Скорик, Євген Станкович і Валентин Сильвестров. Ми всі маємо
честь бути сучасниками цих трьох
славетних українських митців,
творчість яких багато в чому визначила шляхи розвитку музичної
України. За першими літерами їх
прізвищ й утворилася символічна
назва «ТРИ «С», що лягла в основу
потужного культурно-мистецького всеукраїнського проекту.

ВІД ТЕНОРА ДО ТЕНОРА

Приготування:
Баклажани помити, очистити
від шкірки, порізати соломкою
і обсмажити. Цибулю порізати
півкільцями і також обсмажити.
Потім обсмажені овочі перемішати, додати до них майонез і грибну
приправу, викласти в каструлю і
поставити на вогонь. Тушкувати
30 хвилин. Після чого викласти
в чисті банки і стерилізувати ще
20 хвилин. Закатати стерильними
кришками.
З цієї порції виходить приблизно 10 півлітрових банок.

12 листопада о 19.00 в Стереоплазі відбудеться Благодійний
концерт – презентація «Відкривай Україну: Ідентифікація». Це
грандіозний фінал найбільшого
за всі часи незалежності освітнього проекту для підлітків 7-11
класів Дітей вирішили підтримати Pianoбой, СКАЙ, MARU,
Brunettes Shoot Blondes, Epolets,
ALLOISE, Zapaska, Monochromea,
OT VINTA, Nesprosta, Лев Ременев, Правиця. Кожен з артистів
на концерті заспіває пісні на
твори поетів, які вивчаються у
шкільній програмі 7-11 класів.
Класична українська поезія зазвучить у рок, джаз, електронній,
інді музиці, характерній стилю

того, чи іншого виконавця. Представлені композиції увійдуть до
окремої збірки пісень, що буде
розповсюджена серед всіх українських загальноосвітніх шкіл.

театр
МІСТО БОГІВ

9 листопада о 19.00 театр «Золоті ворота» представляє спектакль «Місто богів». Такої вистави
на сцені «Золотих воріт» ви ще не
бачили! Адже у цьому містичному
опусі поєдналися Драматичний
театр та Театр анімації. Таємнича
історія кохання, яку розповідають
актори, ляльки і навіть предмети. У цьому світі можливо все,
навіть диво.

кіно
«СТРІМГОЛОВ»

Країна: Україна.
Режисер: Марина Степанська.
У ролях: Олег Мосійчук, Андрій Сілецький, Даша Плахтій.
Тривалість: 1 год. 38 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Події фільму розгортаються
в сучасному Києві, де головні
27-річні «негерої» намагаються
зробити непростий вибір в умовах «героїчного часу». Антон,
музикант-вундеркінд, який не
впорався з покладеними на нього сподіваннями, повертається
додому після двох років навчання у Швейцарії і піврічного
лікування алкогольної залежності в психоневрологічному диспансері під Києвом. Його дідусь,
людина суворих принципів, вивозить хлопця в село, далеко від
принад великого міста. Одного
разу Антон зустрічає Катю, яка,
як і він, намагається знайти своє
життя в житті. Вона незабаром
має поїхати до Берліна разом
зі своїм хлопцем Йоганном,
німецьким фотожурналістом,
з яким вона познайомилася під
час подій на Майдані. Однак її
зустріч з Антоном приносить
новий імпульс у її життя і глибоко впливає на них обох.

«УБИВСТВО
В «СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»

Країна: США.
Режисер: Кеннет Брана.
У ролях: Кеннет Брана, Джуді
Денч, Пенелопа Крус, Дейзі Рідлі,
Джонні Депп, Мішель Пфайффер,
Джош Ґад, Уіллем Дефо.
Тривалість: 2 год.00 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Мандрівка на одному з найрозкішніших потягів Європи
раптом перетворюється на одну
з найбільш стильних і захоплюючих загадок в історії. Екранізація
роману автора багатьох бестселерів Агати Крісті «Вбивство у
«Східному Експресі» розповідає
історію тринадцяти пасажирів
потягу, кожен з яких знаходиться
під підозрою. І лише детектив
має якомога швидше розгадати
головоломку, перш ніж злочинець завдасть нового удару.
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24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
Як прати речі
утеплені
синтепоном

 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

13 – 19 листопада

ОВНИ, вам визначено бути

в полоні моральних та матеріальних зобов’язань перед
іншими. Зорганізуйте бажання і
можливості, чітко визначтеся, чого
ви хочете.

Верхній одяг зі штучним
утеплювачем давно
зайняв лідируючі позиції
серед сезонних речей. Він
зручний, добре захищає
від холоду, вологи і невибагливий у догляді. Якщо
перед вами постало питання, як прати куртку на
синтепоні, то не турбуйтеся, все просто, достатньо
знати кілька правил і
запобіжних заходів.
 Перш ніж випрати синтепонову куртку, необхідно
уважно вивчити ярличок на її
вивороті. Там вказано, яка температура води є оптимальною,
і якому режиму прання віддати
перевагу.
 У пральній машині використовуйте рідкий засіб для
прання або звичайний шампунь.
 Не застосовуйте відбілювачі.
 Вибирайте режим ручного
або делікатного прання за невисокої температури - не більше
40 градусів. Вимкніть функцію
віджиму.
 Полоскання потрібно повторити кілька разів, щоб миючий
засіб видалити з утеплювача і
зовнішнього матеріалу.

ГОРОСКОП

ТЕЛЬЦІ, про самотність
забудьте! На роду написано
створити гармонійний союз
й жити в злагоді з обранцем, ділити щастя й горе, радощі й печалі
порівну! Однак не все так просто,
вибір доручено робити супутнику,
він замовляє музику.
БЛИЗНЯТА, роботи при-

бавиться, але не переборщіть
з ентузіазмом, здоров’я святая святих! Шануйте колектив, трудіться на совість із максимальною
продуктивністю, хочете жити в
достатку – беріться за додаткові
службові завдання, не гребуйте лівими підробітками.

РАКИ, романтична епопея

у розпалі, пристрасті палають, наповнюючи вас життєдайною енергією. Кохатися й бути
коханими – це так прекрасно, доля
пошле вам високе світле почуття.

ЛЕВИ, довкола вас наелек-

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД

тризована аура, що може
затьмарити будні, не піддавайтеся провокаціям, тримайте себе
в залізних рукавицях. Дім, сім’я –
арена доленосних подій, де йде
боротьба між інтересами домочадців і вашим егоїзмом.
пора урізноманітнити своє монотонне буття,
не сидіть на місці, терміново потрібна зміна «декорацій»:
хвилюючі враження, яскрава емоційна палітра – прекрасний життєвий тонік!

ДІВИ,

закохався в
статую Галатеї (міф.)

певний проміжок часу

музичний
театр
аква

звук працюючого серця

ТЕРЕЗИ фонтанують енер-

доменна ...
автор теорії
еволюції
коротка
майка (вище
талії)

супутник
Сатурна

гією. Нудьгувати ніколи,
життя прекрасне, повне
сюрпризів, пригод, аромат свіжих
вражень розбурхує дух, кличе на
публіку, де можна завести багато
цікавих знайомств.

У СКОРПІОНІВ «перезаван-

грузинське
ім’я (багатій)

думка про
щось бажане

 Сушити верхній одяг на
синтепоні потрібно повісивши
його на плічка. Прасування в
цьому випадку може не знадобитися. Але якщо ви все-таки
вирішите попрасувати свою
куртку, виставте на прасці делікатний режим для синтетики.
Дотримання цих правил допоможе зберегти колір, форму
і функції верхнього одягу на
синтепоні.

Увага!
 Подібні речі не можна
замочувати перед основним
етапом прання. Якщо забруднень багато, і ви боїтеся, що в
автоматичному режимі вони не
відіпруться, то потріть їх вручну
за допомогою м’якої щітки і
лише після цього використовуйте пральну машинку.
 Не використовуйте воду,
тепліше 40 градусів, щоб утеплювач не вимивався з тканини.
 Не сушіть синтепонову
куртку на мотузці або сушарці,
щоб не деформувати її.
 Завдяки дотриманню простих правил, верхній одяг на
синтепоні служитиме не один
сезон і збереже охайний вигляд.

Бог війни
(міф.)
жінка Язона
(міф.)
привид

флейта
з кількох
трубок

пристрасність, піднесення
людина з
простягненими до неба
руками (міст.)

Бог дощу,
блискавки,
грому (міф.)

символ поезії

політична
акція
сім’я бджіл
Божа,
жертовна...
любов

паморозь

творець
Всесвіту
(міф.)

зручний
момент

СТРІЛЬЦІ, заховайтеся і

виходьте на передову коли
вимагають обставини. В тилу
ваша діяльність найефективніша.
Репертуар ресурсів багатий, але
ними слід користуватися таємно, у
вас є віддані довірені друзі, з якими
пуд солі з’їли, тож разом вдасться
гори перевернути.
чим вищий
професійний успіх і соціальний статус, тим сильніше
відчуття особистого щастя. Ви вийшли на пік фахової досконалості,
займаючись улюбленою справою.
Тепер кар’єра, бізнес – хлібне місце, яке слід укріпити за собою на
майбутнє.

КОЗЕРОГИ,

коротке
жартівливе
оповідання
літак ...
пісня за
субтитрами
лялька в
театрі

птах ряду
журавлеподібних

орган зору

начальство від
вас у захваті, роль улюбленця можна використовувати
з користю і навіть закрутити службовий роман. На кар’єрному небосхилі щасливий зорепад, як фахівець
ви сягнули піку, глобальні цілі на
долоні, потенційні можливості колосальні.

позначка,
мітка

РИБИ, світогляд вимагає
кардинальних змін, озбройтеся своїми негативними й
позитивними набутками плюс чужими помилками й створіть індивідуальну філософію буття.

ВОДОЛІЇ,

обрис губ
фейхоа

муніципалітет
в Італії

головні
сканд. Боги

... чи проти

локомотив з
вагонами

податок в
Японії (іст.)

таження», розпочинається
новий життєвий виток, оголосіть війну поганим звичкам! Позбавтеся від відпрацьованого непотребу і спробуйте зосередитися на
найважливіших речах.

католицький
священик
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