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Сьогодні – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Щиро вітаємо колег зі святом!
Ваша робота була і залишається надійним фундаментом важливих змін у столиці!
З повагою, колектив «Вечірки»
Фото Олексія ІВАНОВА
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Премію «Grinchenko Journalist»
вручено лауреатам


У Київському університеті імені
Бориса Грінченка відсвяткували
День працівників радіо, телебачення
та зв’язку України. У його рамках
відбулася церемонія нагородження
премією «Grinchenko Journalist»,
яку вручили відомі артисти та
представники мас-медіа.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Будуючи міст,
зменшуємо борг»

ПЕРСПЕКТИВИ

Як Київ стає
«розумним»

НАША МОВА

Як виконується Програма економічного і соціального
розвитку Києва на 2017 рік? Відповісти на це та інші запитання «Вечірка» попросила керівника депутатської фракції
«Солідарність» у Київраді, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія
СТРАННІКОВА.

 В СТОЛИЦІ
ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ
СЕРВІСИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ
РІШЕННЯ ДЛЯ МІСТЯН

 ЗАВДЯКИ ЗУСИЛЛЯМ ВЛАДИ ТА
ГРОМАДСЬКОСТІ КИЯНИ ПОСТУПОВО
ПОЗБУВАЮТЬСЯ РУСИЗМІВ У СПІЛКУВАННІ

Продовження на 6-й стор.

СИТУАЦІЯ

Заручники
відомчих котелень
У жителів одинадцятьох будинків на Татарці та учнів школи
№1 нарешті через два роки буде гаряча вода. І опалення не
відключатимуть на вихідні.
Продовження на 9-й стор.

Сьогодні речі, які здавалися науковою фантастикою,
стають частиною буденного
життя: за допомогою веб-трансляцій ми можемо в реальному часі бачити події в інших
куточках світу, не виходячи з
дому, замовляти продукти та
послуги. Про досягнення останніх років і плани розповідали
на Kyiv Smart City Forum.
Продовження на 7-й стор.

Столиця переходить
на державну
«Мовна «р»-еволюція у столиці-2017: спільнодія як
ресурс формування національної ідентичності» —
так називався круглий стіл, який було організовано Департаментом суспільних комунікацій КМДА.
Продовження на 20-й стор.

ІСТОРІЯ СУЧАСНОСТІ

День народження
Республіки

 100 РОКІВ ТОМУ В КИЄВІ УХВАЛИЛИ
III УНІВЕРСАЛ, ЯКИЙ РОЗПОЧАВ НОВУ ДОБУ
В ІСТОРІЇ КРАЇНИ
Продовження на 21-й стор.
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КУР’ЄР «ВК»

Віталій Кличко прозвітував про роботу АМУ
Фото КМДА

Голова Асоціації міст
України, мер Києва Віталій
Кличко підбив підсумки
роботи АМУ за 2017 рік
під час звітної доповіді на
загальних зборах Асоціації,
які відбулися в столиці.
Членами Асоціації є 650 місцевих рад: 396 міських, 147 селищних, 107 сільських. Протягом цього
року до Асоціації було прийнято
75 рад, серед яких 52 об’єднані
територіальні громади. Окрім
того, 3 об’єднані громади, адміністративні центри яких були
членами АМУ, підтвердили своє
членство.
– Цього року правління АМУ
тричі зустрічалось з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом
для обговорення проблемних питань українських громад. Завдяки цим зустрічам нам вдалося не
допустити скасування місцевого
акцизу з тютюнових виробів, розблокувати надходження акцизу з
нафтопродуктів, зупинити примусове списання боргів по середньострокових позиках, розпочати
монетизацію субсидій, – зазначив
Віталій Кличко.
Експерти Асоціації брали участь
у засіданнях урядових комітетів,

CАМОВРЯДУВАННЯ

У Києві вже створили
151 ОСН
У столиці зареєстровано
вже 151 орган самоорганізації населення (ОСН), які
охоплюють понад 800 тисяч
жителів Києва.

де підтримали 857 проектів законодавчих актів та домоглися
зняття з розгляду або повернення
на доопрацювання за участю АМУ
17 таких проектів. Також у звітному
році уряд ухвалив 17 актів, підготовлених за участю АМУ.
– У нашому діалозі з парламентом важливою була роль
міжфракційного депутатського
об’єднання «За розвиток місцевого самоврядування». Сьогодні до
його складу входять 46 нардепів.
Завдяки нашій спільній роботі з
цим депутатським об’єднанням
зареєстровано 4 законопроекти,

КОМУНАЛКА

Київ виділить гроші
для зміцнення сміттєвого
полігону
Влада столиці уклала з сільською радою Підгірців Обухівського району Київської області договір, відповідно до
якого на потреби сільради виділять 9,2 млн гривень.
Згідно з угодою, субвенції будуть спрямовані на проведення
комплексу робіт на полігоні твердих побутових відходів №5, що
знаходиться неподалік від Підгірців: пересипання полігону, зміцнення схилів, збільшення потужностей з переробки фільтрату.
– Місто робить все, щоб якомога швидше перетворити 5-й
полігон в екологічно безпечний об’єкт, – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. – Однак паралельно – допомагає
жителям села, які дійсно мають ряд проблем через сусідство з цим
полігоном. До речі, ЗАТ «Київспецтранс» почне офіційно платити за
використання землі сільраді.

БЛАГОУСТРІЙ

Відремонтують вулицю –
розвантажать площу

У КМДА затвердили робочий проект реконструкції вулиці
Петра Дегтяренка на ділянці від вулиці Лугової до Великої
Кільцевої дороги в Оболонському районі.
Крім наведення ладу на 2,4 км проїжджої частини, планується облаштування нового трубопроводу, зовнішнього освітлення, а також
висадка 605 дерев різних порід. Ширина проїжджої частини вулиці
складе близько 15 метрів, а тротуару – 4 метри.
Передбачається, що реконструкція вулиці Петра Дегтяренка забезпечить додатковий транспортний зв’язок Оболоні з Великою Кільцевою
дорогою. Таким чином передбачається розвантажити площу Шевченка
від транзитного транспорту.

ТРАНСПОРТ

Пасажирів побільшало
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в січні-жовтні
обслужив 1,551 млн пасажирів, що на 67,3% більше, ніж
за аналогічний період 2016 року.
Кількість пасажирів міжнародних рейсів склала 1,481 мільйона,
внутрішніх – 70,1 тисячі.
Найпопулярнішими міжнародними напрямками стали Мінськ
(Білорусь), Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анталья (Туреччина),
Анкара (Туреччина), Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Рим (Італія); внутрішніми – Одеса, Запоріжжя, Львів. У жовтні аеропорт «Київ» прийняв 2144
рейси на приліт і виліт, якими скористалися 174,3 тисячі пасажирів.

розроблені експертами Асоціації; забезпечено представлення
позиції АМУ щодо важливих законопроектів, – сказав Віталій
Кличко.
Він підкреслив, що АМУ залишається активним членом Ради
європейських муніципалітетів
і регіонів, співпрацює з Радою
Європи та Європейським Союзом,
реалізує проекти міжнародної
технічної допомоги.
На загальних зборах головою
Асоціації міст України переобрано
мера Києва Віталія Кличка. Рішення
було ухвалене одноголосно.

КОРОТКО
 У Києві почали перевіряти роботу маршруток. Власникам загрожує
анулювання ліцензії, якщо
перевезення пасажирів не
відповідає вимогам або
технічний стан автобусів є
незадовільним. Позапланова
перевірка маршруток триватиме упродовж наступних
двох тижнів.
 Київський міський
центр зайнятості розпочав
створення банку резюме
випускників навчальних
закладів, який допоможе з
пошуком і підбором кадрів
на запити роботодавців.
«Це буде онлайн-технологія
швидкого пошуку і підбору
кадрів на запити роботодавців», – пояснив директор
Центру Віктор Білич.
 Комунальне підприємство «Плесо» оголосило
тендер на капітальний
ремонт і реставрацію
благоустрою Русанівського
каналу. Обраний підрядник
повинен буде зробити капітальний ремонт пішохідних
доріжок, поставити більше
сотні нових лавок із кам’яними боковинами, створити
велопарковки.

Більшість ОСНів активно співпрацюють з депутатами Київради,
спільно вносять пропозиції до
міських цільових програм, бюджету
столиці, співпрацюють у питаннях
благоустрою територій та контролю за якістю послуг у галузі ЖКГ.
До ТОП-3 найбільш активних
ОСН увійшли «Комітет мікрорайону «Сирець-1» (Шевченківський
район), «Комітет мікрорайону «Дні-

провець» (Дніпровський район) та
«Комітет мікрорайону «Теремки-1»
(Голосіївський район).
– Орган самоорганізації населення – це потужний інструмент,
завдяки якому можна впливати
на всі зміни, які відбуваються на
місцях, – заявив заступник міського голови-секретар Київради
Володимир Прокопів.
Фінансову підтримку з міського
бюджету отримують 93 ОСН: місто
виплачує заробітну плату керівникам та секретарям, утримує
приміщення, зокрема оплачує
комунальні та банківські послуги,
оренду та послуги зв’язку.

МЕДИЦИНА

Нове сучасне обладнання
для медичних закладів
Кияни зможуть отримували належну медичну
допомогу, не гіршу, ніж за
кордоном. Про це заявив
мер Києва Віталій Кличко
під час інспекції Олександрівської клінічної лікарні,
де була відремонтована
частина приміщень та закуплене нове обладнання для
відділення рентген-ендоваскулярної хірургії.
У 2016-2017 роках на проведення ремонтних робіт для встановлення МРТ та введення в дію
нового відділення, на придбання
обладнання, з міського бюджету
було виділено понад 131 млн грн.
Майже 90 відсотків з цієї суми
було витрачено саме на закупівлю
обладнання. Зокрема на закупівлю МРТ витратили 40 млн грн,
2-х ангіографів (обладнання для

рентгенологічного дослідження
кровоносних судин) – 42 млн грн.
На закупівлю комп’ютерного томографа (на яке відбувається тендер)
виділили 26,5 млн та 5 млн грн
на ремонт ангіографа, який вже
був в лікарні. Ремонт приміщень
обійшовся майже у 18 млн грн.
Нове сучасне обладнання дозволяє проводити ангіографічні
дослідження (рентгенологічні дослідження кровоносних судин),
стентування судин серця, встановлювати кардіостимулятори,
діагностувати захворювання на
ранніх етапах. А також забезпечує
доступність коронарного втручання для пацієнтів з симптомами
інфаркту міокарда.
Відділення рентген-ендоваскулярної хірургії запрацювало в
цілодобовому режимі з 2 жовтня.
За цей час вже проведено майже
200 оперативних втручань.

БЕЗПЕКА

Бронежилети для журналістів
Наші колеги, які працюють у небезпечних точках,
віднині мають можливість
безкоштовно взяти у користування бронезахисні засоби в офісах Національної
спілки журналістів України.
Зокрема три з них до послуг
представників мас-медіа в регіональному офісі Спілки у Маріуполі,
а три – в центральному офісі в Києві. Підвищити безпеку журналістів,
котрі перебувають у прифронтовій
зоні АТО, стало можливим завдяки
громадській організації «Інститут
розвитку регіональної преси», яка
надала НСЖУ п’ять бронежилетів

з позначкою PRESS й три захисні
каски. Ще один бронежилет вже
було передано НСЖУ до Маріуполя
раніше.
– Бронежилети й каски поступили від міжнародної організації
«Інститут висвітлення війни та
миру» (IWPR) в рамках здійснення
спільного проекту «Підвищення
безпеки й покращення репортерських навичок журналістів в
Україні», – повідомила виконавчий директор ГО «Інститут розвитку регіональної преси» Ольга
Труфанова. – Ми переконані, що
фізичний захист журналістів у
зонах конфлікту є пріоритетом
номер один.

ПРОЕКТИ

Як дістатися до Борисполя
У планах розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» – до 2030 року обслужити не менше 50 млн
пасажирів. І зрозуміло, що
автобуси й таксі не впораються з настільки потужним
пасажиропотоком…
Аби убезпечити під’їзд до головних повітряних воріт країни
від заторів, Міністерство інфраструктури пропонує реанімувати

проект «Повітряний експрес» –
налагодити залізничне сполучення з аеропортом. Розглядаються
два варіанти – запуск від станції
метро «Червоний хутір» легкого
(наземного) метро і запуск поїзда
по залізничній магістралі Київ –
Полтава – Харків від станції імені
Георгія Кірпи.
На думку Дмитра Беспалова,
директора консалтингової компанії «А+С Україна», запропонований транспорт до аеропорту має

являти собою окрему від міської,
але пов’язану з нею пересадками,
систему. Ймовірно, рейкову, монорельсову або будь-яку іншу, що
має потрібний рівень комфорту.
Можливо, за прикладом авіаперевізників, новий «Повітряний
експрес» також передбачатиме
поділ на бізнес- і економ-класи.
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БЕЗПІЛОТНИК

ФАКТ І КОМЕНТАР

«Горлиця» допомагатиме армії
Прототип нового тактичного безпілотного літального
апарату «Горлиця», розроблений ДП «АНТОНОВ»,
виконав перший політ.
Безпілотник розроблено для
допомоги Сухопутним силам ЗСУ
у веденні розвідки вдень та вночі
за будь-яких погодних умов та
передачі отриманої інформації на
командний пункт. У порівнянні з
аналогами він може вести повітряну розвідку більш тривалий
час — не менше 7 годин. «Горлиця» складатиметься з чотирьох

безпілотників, наземної станції
керування та засобів забезпечення старту та посадки літальних
апаратів, їх транспортування та
ремонту. Комплекс призначений
для ведення повітряної оптико-електронної розвідки вдень
та вночі, в простих та складних
метеоумовах.
Унікальність «Горлиці» полягає
в тому, що це перший вітчизняний
безпілотник, який може нести
ударне навантаження до 50 кг.
Апарати такого типу виробляють
США, Ізраїль, Італія, Франція, КНР,
Туреччина.

МІСЬКИЙ ПРОСТІР

Студенти запропонують –
експерти оцінять
У Києві проведуть школу-воркшоп по реорганізації простору навколо Бессарабської площі. Моделювати нову
Бессарабку доручили майбутнім урбан-фахівцям.
З 16 по 19 листопада відбудеться серія освітніх лекцій і практичних
занять, під час яких будуть створювати сценарії реорганізації руху
транспортних вузлів на Бессарабській площі. У проекті візьмуть участь
20 студентів транспортних та будівельних вищих навчальних закладів
України. Експерти сподіваються вибрати найкращі рішення.
Учасники проекту розроблятимуть нові концепції й можливості
для того, щоб зробити більш безпечними та зручними умови для пересування людей в Києві. За результатами навчання і групової роботи
створять кілька сценаріїв реорганізації руху на Бессарабській площі.
До речі, комунальне підприємство «Бессарабський ринок» оголосило конкурс на архітектурний проект реставрації будівлі, під час якої
планується посилити цегляні стіни та перекриття, відновити внутрішні
інженерні мережі й первинний зовнішній вигляд будівлі.

Незручності заради комфорту
На лінії швидкісного трамваю в дві зміни ведуться ремонтні роботи.

На cьогодні розроблено та побудовано літаючу аеродинамічно
подібну модель.
Перед початком льотних випробувань вона пройшла лабораторні
перевірки на міцність та аеродинамічну трубу. Розпочинаються
заводські випробування для підтвердження льотних якостей.
Дмитро БЕЛЯЄВ

ПРОПОЗИЦІЯ

Як будемо
відзначати
8 Березня?
Український інститут
національної пам’яті
виступив з ініціативою
щодо змін у календарі
державних свят: зокрема
пропонується, як і раніше, відзначати 1 Травня,
але називати його «Святом праці», а не Міжнародним днем солідарності трудящих.
Про це директор інституту
Володимир В’ятрович розповів в інтерв’ю «Главреду». Він
відзначив, що продовжує також наполягати на переносі
вихідного з 9-го на 8 травня та
переформатуванні 8 Березня з
Міжнародного жіночого дня на
День боротьби за права жінок
(з позбавленням його статусу
вихідного).
На думку пана В’ятровича,
запропоновані зміни є продовженням декомунізації.
– Ми нарешті маємо припинити жити синхронно з державою-агресором, – додав керівник
Інституту національної пам’яті.

«Вечірка» попросила прокоментувати ситуацію начальника дирекції
із будівництва та утримання об’єктів транспортної інфраструктури «Київпастрансу» Юрія Курбаля:
– Станції швидкісного трамваю були збудовані під час реконструкції
лінії майже 10 років тому і з того часу практично не ремонтувалися.
Зважаючи на інтенсивність руху вагонів, що призводить до значної
вібрації споруд, а також перепади вологості та температур на багатьох
із них облицювальна плитка потріскалася і навіть обсипалася.
Тож зараз проводяться поточні, а на деяких станціях і капітальні
ремонти. На деяких станціях, зокрема «Польовій», повністю замінюють
ФЕМи на платформах, оскільки вони вже почали розсипатися й утворюються ями, небезпечні для пасажирів. Крім цього фарбують металеві
конструкції навісів, фарба на яких злущилася чи вони поіржавіли.
Тривають роботи по заміні ліній електропостачання – проводів та
кабелів практично на всіх станціях, адже вони також застаріли і вже не
забезпечують належного енергопостачання. Зокрема через це не були
підключені й підйомники для інвалідів чи батьків із дитячими візочками, встановлені ще минулого року на станціях третього маршруту,
що також викликало справедливі нарікання пасажирів.
Ще ми провели ремонти турнікетів, замінили парапет і пофарбували
металоконструкції на станції «Площа Перемоги».
В наших найближчих планах: зробити гідроізоляцію на станції «Індустріальна», оскільки там вже є протікання в технічні приміщення.
Також потрібно перекласти каналізаційні мережі – труби замінимо
на пластикові.
Микола ПАЦЕРА

ТУРБОТА

У морозну зиму безхатченки
будуть зігріті та нагодовані
З 1 грудня 2017 року до
1 квітня 2018 року в Києві
буде організовано соціальне патрулювання та створено міський оперативний
штаб допомоги бездомним
особам.
– У всіх районах міста будуть
створені банки одягу та взуття для
бездомних. Організовуватимуть їх
райдержадміністрації та Департамент соціальної політики. Банки
будуть розташовуватись на базі районних установ соціального захисту
населення та територіальних центрів обслуговування пенсіонерів.
Це звичні місця для безхатченків,
які вони добре знають. Крім того,

так само будуть розвозитись гарячі
обіди та чай, – поінформував директор Департаменту соціальної
політики Юрій Крикунов.
Прийматиметься спонсорська,
благодійна та гуманітарна допомога від установ, громадських
організацій, окремих громадян.
Окрім того, збиратимуться пожертвування у банк одягу Будинку
соціального піклування.
За несприятливих погодних
умов збільшать на 30% кількість
ліжко-місць у Будинку соціального
піклування (вул. Суздальська,
4/6), а також у Київському центрі
соціальної адаптації престарілих,
інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання.
Фото Павла ПАЩЕНКА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Київські квартири дешевшають?
В Інтернеті жваво обговорюють зниження цін на
столичному ринку нерухомості. Поки що йдеться
про вторинний ринок. Утім,
подекуди вже лунають відголоски про нібито «лопання мильної бульбашки» в
галузі будівництва житла –
через перенасичення ринку
пропозиціями.
Чи справді ситуація аж така
критична? І чи не стоїмо ми на порозі нової квартирно-будівельної
кризи на кшталт тієї, що сталася
2008 року? На спеціалізованих
порталах з нерухомості поширилася інформація про стрімке
здешевлення київських квартир
упродовж останніх тижнів. Повідомлялося про зниження на
1,1 % середньої ціни квадратного
метра на вторинному ринку. А в
найбільш запитуваних квартирах
біля станцій метро вартість буцімто «просіла» аж на 3,5 %.
Серед основних причин називають карколомну перевагу пропозиції над попитом. За різними

оцінками, на одного реального покупця в Києві припадає від 10 до 20
квартир. Якщо ж сюди ще долучити
теперішнє «повзуче» знецінення
гривні щодо долара, то перспектива
і справді вимальовується не вельми
втішна. Плюс наголошується на
тому, що значна частина вторинного ринку є застарілою, чимало
будинків потребують капітального
ремонту. Тож, аби продати квартиру, скажімо, у «хрущовці», треба
суттєво скинути ціну.

Сьогодні ми стикаємося
з незначним коригуванням після природного
літнього «просідання» цін
на нерухомість. До того
ж, стартувало повільне
зростання курсу долара.
Звісно, ринок нерухомості
на це реагує.
– Аналізуючи ринок нерухомості, ми повинні чітко розрізняти
повільне зниження цін і їх падіння, – пояснює «Вечірці» Сергій
Злидень, президент Асоціації

спеціалістів з нерухомості України у 2010-2017 рр. – У першому
випадку це коливання вартості
квадратного метра житла в межах
1–3 відсотків протягом півроку.
Інша ситуація, коли ціна падає на
30-40% за 2 місяці, як це було під час
відомої кризи у 2008-2009 роках.
На думку експерта, сьогодні ми
стикаємося з незначним коригуванням після природного літнього
«просідання» цін на нерухомість.
До того ж, стартувало повільне
зростання курсу долара. Звісно,
ринок нерухомості на це реагує.
Одначе про різке падіння цін на
квартири говорити не слід, і це
стосується всіх сегментів. Щодо
первинного ринку, то на ньому
діють гривневі ціни, і серйозне їх
коригування починається після
суттєвого зростання долара на
1 чи 2 гривні. Тому забудовники
поки тримають ціни стабільними.
Експерт категорично не погоджується щодо наявності ознак
кризи на первинному ринку.
Він вважає, що, попри перевагу
пропозиції над попитом, ці показники будуть поступово вирів-

нюватися. Адже, за відсутності
фондового ринку, для вкладення
коштів громадянам лишається
вибирати між банками і житловою нерухомістю. Оскільки ж
довіра до банківської системи
нині підірвана, вкладають у нові
квартири.
– Ринок нерухомості дуже
швидко реагує на зростання чи
падіння курсу долара, – ділиться
думками з «Вечіркою» директор
агенції нерухомості Ігор Комар.
– Пригадую, наприкінці минулого
року прогноз щодо курсу долара
на нинішній рік теж був високий.
Навіть за заявлених урядом 30,1
гривні за долар на 2018 рік, думаю, обвалу цін на квартири не
буде. Коливання у 1-2 відсотки
на місяць суттєво на ринок не
впливатимуть.

Експерт наголошує, що ціна
пропозиції і реального продажу,
як правило, не співпадають. До того
ж, оцінки щодо падіння вартості
часто ґрунтуються на кількості
оголошень, які є в базах даних
ріелторських сайтів і порталів з
нерухомості. Проте багато оголошень так чи інакше дублюються
різними агенціями.
– Якщо заглибитися в кожен
сегмент, не скажу, що там є надлишок гарних пропозицій, – розмірковує пан Комар. – Розмови ж про
«мильну бульбашку» на первинному
ринку я чую вже років з десять. І
що? Коли людина може купити за
30 тисяч доларів квартиру 45 квадратних метрів у новому будинку,
навряд чи вона викине ті ж самі
гроші за 30 «квадратів» у розвалюсі.
Андрій КОВАЛЕНКО
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ВІДКРИТА ВЛАДА
Про фінансові показники

Про інсулінозалежних і турботу про них

Геннадій ПЛІС,
перший заступник голови КМДА:

Микола ПОВОРОЗНИК,
заступник голови КМДА:

– У жовтні поточного року до загального фонду
бюджету Києва надійшло 2 млрд 626,1 млн грн.
Для порівняння, за аналогічний період минулого року надійшло 1 млрд 927,6 млн грн, тобто
приріст – 36,2%. Загалом, станом на початок листопада надійшло
24 млрд 327,6 млн грн доходів. Це становить 82,2% річного плану.
У співвідношенні з аналогічним періодом минулого року маємо
плюс 4 млрд 696,0 млн грн (23,9%).
Податку на доходи фізичних осіб за 10 місяців поточного року
надійшло 11 млрд 629,1 млн грн, що становить 83,4% річного плану.
Щодо аналогічного періоду 2016 року маємо приріст 2 млрд 824,2
млн грн (32,1%).
Надходження від плати за землю склали 4 млрд 207,1 млн грн,
тобто 80,4% до річного плану, або фактично на рівні відповідного
періоду минулого року. До бюджету розвитку спеціального фонду
бюджету столиці станом на початок поточного місяця надійшло
525 млн грн, що становить 94,2% річного плану. За аналогічний
період 2016 року – 561,3 млн грн.
Вміло розпоряджатися грошима важливо, адже це відповідальність
не лише за фінансові показники – це відповідальність за добробут
міста у цілому та кожної людини зокрема.

– Хворі на цукровий діабет кияни
забезпечені інсулінами на 100%. Наразі на обліку в столичних закладах
охорони здоров’я перебуває 84 631
хворий на всі форми діабету, із них – 790 дітей. На цукровий інсулінозалежний діабет хворіє 13 188 дорослих
і 770 дітей.
Оскільки передбачених у 2017 році з Державного
бюджету коштів (39 млн грн) для забезпечення потреби хворих замало, місто додатково виділило ще
60 млн грн. Саме завдяки цьому хворі на діабет сьогодні не відчувають дефіциту в інсулінах, а діти
навіть забезпечені картриджними формами іноземного виробництва, що помітно підвищує якість
їхнього життя.
Окрім цього, хворі на цукровий діабет забезпечуються і тест-смужками для самоконтролю. Так, у
2017 році від МОЗ України хворі діти та вагітні жінки отримали близько 550 тисяч смужок, а Департамент охорони здоров’я наразі заключає договори на закупівлю ще понад 1 мільйона таких тестів на
загальну суму близько 5,5 мільйона гривень.
З червня цього року столиця повністю перейшла на систему реімбурсації. Наразі всі пацієнти отримують інсуліни за електронними рецептами в аптеках. Це дозволяє безперервно в повному обсязі
забезпечувати пацієнтів препаратами. А головне – помітно економити бюджетні кошти. До речі, на
заощаджені завдяки Програмі гроші планується забезпечити певну категорію хворих (насамперед це
діти з лабільними формами ЦД) глюкагоном, помпами та витратними матеріалами...

Про онлайн і Поштову площу
Фото Павла ПАЩЕНКА

Про дороги взимку, снігоприбиральну
техніку і сіль
Олександр ГУСТЄЛЄВ,
голова КК «Київавтодор»:
– Комунальна корпорація «Київавтодор» готова до зимового
утримання вулиць та доріг міста. Із 1 листопада усі шляхово-експлуатаційні підприємства корпорації чергують у цілодобовому
режимі, аби забезпечити своєчасне реагування у випадку різкого
погіршення погодних умов.
Підготовлено 380 одиниць техніки, з них 345 одиниць – снігоприбиральної.
Заготовлено 38 тисяч тонн солі, 35 тисяч тонн піску, 10 тисяч тонн піщано-соляної
суміші, а також двотижневий запас паливно-мастильних матеріалів: 86 тисяч літрів
дизпалива, 35 тисяч літрів газу та 44 тисячі літрів бензину.
Для недопущення ожеледиці «Київавтодор» продовжуватиме використовувати
сіль та пісок, адже це найбільш ефективні та дешеві засоби. Сьогодні більшість реагентів, що використовуються в світі, – похідні від звичайної солі. Домішки інших
хімічних речовин дещо вдосконалюють реагент, але ціна таких засобів більш як у
10 разів вища за вартість солі. До того ж, низка провідних європейських столиць
відмовились від хімічних реагентів, окрім солі.
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олексій РЕЗНІКОВ,
заступник голови КМДА:
– Наприкінці жовтня було проведено виїзну нараду щодо ходу
археологічних досліджень на Поштовій площі. За результатами цієї
наради було вирішено встановити веб-камери задля постійного
онлайн-інформування ЗМІ та громадськості про хід виконання робіт
із археологічних досліджень.
Переконаний, це зніме напругу, виключить розповсюдження
різноманітних чуток та дозволить будь-кому з охочих самостійно
відстежити, що ж відбувається на площі...
Онлайн-трансляція відбуватиметься на окремо створеному сайті. Веб-камери будуть
встановлені коштом інвестора.

Про бюджетний
процес
Ярослав
ГОРБУНОВ,
депутат
Київради:
– Бюджетний процес у
Київраді стартував. Цього року
бюджетна комісія ще ретельніше
підійшла до головного фінансового
документа і включилась у процес
на етапі формування бюджетних
запитів головних розпорядників
коштів. Тобто, ще до формування
проекту рішення Київради «Про
бюджет».
Проводимо публічне заслуховування всіх бюджетних запитів. Всі
департаменти та райдержадміністрації публічно презентують свої
потреби на 2018 рік. Сесійна зала
Київради відкрита для всіх бажаючих долучитись до формування
головного фінансового документа
столиці.

Про переробку відходів
Петро ПАНТЕЛЕЄВ,
заступник голови КМДА:

Про ремонт музшколи
Фото Павла ПАЩЕНКА

– В Україні необхідно
запровадити низку законодавчих норм, що дозволять
запровадити комплексну переробку відходів. Зокрема йде мова про переробку відходів як про окрему галузь та створення
умов для залучення інвестицій, що дозволять
збудувати сміттєпереробні потужності. Сьогодні
у Верховній Раді України зареєстровано пакет
законопроектів, прийняття яких дозволить
впровадити європейські практики поводження з відходами...
Київ і область сьогодні змушені боротися з наслідками того, що проблемі утилізації
сміття десятиріччями не приділялася належна увага. Яскравим прикладом цього є
обсяги сміття, що сьогодні йдуть на звалища, замість того, щоб іти на сортування та
подальшу переробку. Щороку в Києві утворюється близько 1,2 мільйонів тонн твердих
побутових відходів, із яких близько 23% утилізується на сміттєспалювальному заводі
«Енергія», 68% – захоронюється, а 9% – відсортовується. Аби змінити такий стан речей,
нам потрібні системні зміни. І розпочинати необхідно із впровадження прогресивних
законодавчих норм, які б стимулювали розвиток галузі.
Для Києва та України в цілому критично важливо як можна скоріше затвердити
комплексну систему переробки відходів. По-перше, це дозволить покращити екологічну
ситуацію в країні та столиці, зменшити кількість сміттєзвалищ. По-друге, зміцнить
енергетичну незалежність України. І з рештою – створить нові робочі місця...

Олег ГАРЯГА, голова
Шевченківської РДА:
– У 2018 році плануємо відкрити нове
приміщення дитячої
школи мистецтв № 2 ім.
М. Вериківського. Ремонтні роботи було
розпочато у 2005 році й зупинені через
брак фінансування. У 2014 році роботи
було відновлено коштом бюджету міста, а
в цьому році вдалося залучити ще 40 млн
грн – кошти державного бюджету Фонду регіонального розвитку. Сьогодні цей
заклад, що розташовано в іншій будівлі,
відвідують близько 1000 дітей.
Під час реконструкції будуть замінені комунікаційні мережі тепло-водо- та
електропостачання, проведено термосанацію фасаду будівлі, ремонт приміщень
й коридорів школи. В усіх приміщеннях
буде нова підлога. На всіх входах споруди
планують встановити пандуси та запустити
ліфт для переміщення між поверхами... З
нетерпінням чекаю завершення робіт та
появи нової сучасної мистецької локації.
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І знову про Подільсько-Воскресенський
міст: міська влада планує завершити
довгобуд до кінця 2021 року
Подільський мостовий перехід – найскладніший та найочікуваніший довгобуд столиці. Документація на нього виготовлена ще у… 1979 році. Міст
починали будувати кілька мерів , і увесь час бракувало коштів і політичної волі. Кияни пам’ятають, що у 2011 році, коли впав знаменитий кран
«Захарій», – будівництво взагалі завмерло. Нині у Віталія Кличка амбітні
плани – відкрити рух через Подільсько-Воскресенський міст до кінця
2021 року. Цей міст з’єднає правий і лівий береги Києва та поліпшить дорожній рух у місті.
Нагадаємо, що фахівці з Німеччини провели експертизу металоконструкцій Подільсько-Воскресенського мостового переходу, і саме це дало
поштовх до активного продовження будівництва.

ВЛАДА
Віталій КЛИЧКО, Київський міський голова:
– Ми швидкими темпами відновлюємо сьогодні київські дороги, будуємо об’єкти соціальної
інфраструктури. І один
із головних і амбітних для мене особисто
проектів, великих і стратегічно важливих
– це добудова Подільсько-Воскресенського
мосту. Разом з німецькими колегами спільно
відпрацьовуємо той алгоритм, який необхідний нам для успішного втілення цього
проекту. Я допускаю, що проїзд Подільсько-Воскресенським мостом може бути
платним, адже інвесторам потрібно буде
повертати вкладені кошти. Але ми розглядаємо різні варіанти, зокрема і пільгові.
Зараз наше завдання – залучити кошти, щоб
добудувати міст, нам потрібно EUR400 млн.
Лише після цього ми можемо говорити про
наступний крок – будівництво лінії метро
на Троєщину.
Олексій ОКОПНИЙ,
голова комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та
реклами:
– Коли при мені
згадують про Подільський міст як безнадійний довгобуд, який
навряд чи буде зданий в експлуатацію,
одразу згадую, скільки сил покладено,
щоб його реанімувати. Багато хто досі
сприймає його як купу іржавого заліза,
але це вже застаріла інформація. З літа
будівництво мосту відновлене і зараз
досить активно триває одночасно на двох
майданчиках. Проект вже проаналізували
за допомогою системи транспортного
моделювання. Ще не остаточні, але важливі висновки такі: лівобережні підходи
повинні включати бульвар Алішера Навої,
який формує потік автотранспорту, на
Подолі трасування зручніше через Вали,
ніж на Межигірську – без виходу на вул.
Чорновола. І ще міст можна завантажити до
максимуму пропускної спроможності без
таких елементів, як естакада через Гавань
на правому березі, та естакади через залізницю і озеро Радунка на бульвар Перова
на лівому. Це здешевить будівництво та
експлуатацію мосту.
Геннадій ПЛІС, перший заступник голови КМДА:
– Насправді в 2019
році вже буде 40 років, як будують міст.
Я сподіваюся, що нам
вдасться його закінчити, не дивлячись на те,
що в цьому році ми відновили будівництво,
виділивши 1,2 млрд гривень. За весь час на
міст було витрачено близько 5 млрд гривень,
проте для завершення будівництва потрібно ще 7 млрд. З цього приводу ми зараз
працюємо з державною владою, яка могла
б допомогти у фінансуванні робіт, а також
з потенційним інвестором – Німеччиною.
До речі, вона готова вкласти гроші в міст в
тому випадку, якщо ми надамо державні

гарантії про повернення коштів. Крім того,
я б хотів, щоб фури, які заїжджають в місто,
також платили за в’їзд, оскільки ми не транзитне місто, через яке вони повинні їхати
і «вбивати» наші дороги. Або держава буде
це нам компенсувати, або ми повинні мати
право брати плату за проїзд фур по наших
дорогах. Зараз ми обговорюємо це питання…
Дмитро Б І Л О Ц Е РКОВЕЦЬ, народний
депутат України:
– У 2017 році Київ
вперше за довгі роки повернувся до будівництва
Подільсько-Воскресенського мосту. У цьому році на будівництво
мосту було виділено 1,150 млрд грн, в 2018-му
планується виділити додатково ще 1 млрд.
Загалом, для завершення цього інфраструктурного об’єкта необхідно ще близько 400
млн євро-інвестицій.
По суті є два шляхи: 1). Поступово вкладати ресурси міста і держави й добудовувати за
рахунок цього, але тоді так само розуміємо,
що це поступовий і довгостроковий проект;
2). Залучення інвестицій, тоді не виключаємо,
що проїзд через міст може стати платним,
адже не забуваймо – інвестиції мають на
увазі окупність. Тоді терміни реалізації
проекту можуть бути істотно скорочені.
Оплата за користування тунелями і мостами – повсякденна практика для країн ЕС.
Особливо, якщо мова йде про залучення
інвестицій в будівництво. В Європі така система працює за принципом разової оплати
і абонементів. Ціна абонемента знижується
в залежності від терміну, на який купується.
Швидке завершення даного проекту
дозволить оперативніше зосередиться на
будівництві 4-ї гілки метрополітену «Троєщина – аеропорт «Київ».

КИЯНИ
Леонід КОСАКІВСЬКИЙ, екс-Київський
міський голова:
– Нещодавно столичний міський голова заявив, що проїзд Подільсько-Воскресенським
мостом може бути платним. Ця доволі спірна
ініціатива жваво в критичних тонах обговорювалася в соцмережах. Переважно вона
людьми не сприймається.
Але найголовніше — фінансова мотивація
такої ідеї. А між тим мало хто знає, що гроші
у Києва на міст є. І можна було уже давно, не
втрачаючи час на зайві розмови, вести на
багатостраждальному мостовому переході
роботи. Це можна зрозуміти з листа Мінфіну
на адресу Уряду у відповідь на звернення
КМДА. Міністерство вважає, що бюджет
Києва має значний фінансовий ресурс для
виконання Київрадою власних повноважень
та вирішення проблемних питань.
Ірина СТАВЧУК, громадська активістка,
мешканка Воскресенського масиву:
– Ми б дуже хотіли,
щоб на цьому мосту була
інтегрована велоінф-

раструктура, тому що він буде проходити
через Труханів острів. Якщо це грамотно
продумати, багато людей з лівого берега
зможуть швидко добиратися на Поділ, а
це центр міста, і це може бути хороший
рекреаційний маршрут. Це те, що ми хотіли б лобіювати, але до цих пір проекти
розв’язок не представлені громадськості.
Багато років ведеться дискусія навколо
того, що міст будується, а ніхто не бачив,
що і де на ньому буде розміщено.
Друге – це питання громадського транспорту, щоб дійсно по мосту пустили швидкісний і сучасний трамвай, і щоб це було
більшим пріоритетом, ніж автомобільні
з’їзди. Щоб не вийшло так, що автомобільну частину збудували, а розвиток
громадського транспорту затягнеться на
багато років.
Олексій КЛИМОВ, киянин:
– «Німці допоможуть
будувати»? Це як зрозуміти? Це означає, що
німці привезуть свою
техніку, привезуть своїх
фахівців і побудують-таки нам міст? Або
це значить, що просто будуть виділені кредити, які, як зазвичай, розтануть в тумані
чиновницьких кишень, а потім ці кредити
треба буде віддавати з відсотками? То яка
«допомога» мається на увазі?
Віталій ГЕ О Р Г І Є В,
киянин:
– Я – не фахівець. Але
наші мають ого-го-які
апетити при будівництві
мостів та естакад. Наприклад, вартість найвищого моста у світі – через річку Сидухе
в Китаї – склала близько 100 мільйонів
доларів. Найбільший розвідний міст в Європі
– ім. Гюстава Флобера – обійшовся Франції
в 155 мільйонів. Вартість Подільсько-Воскресенського мосту на даний момент
приблизно дорівнює другому за висотою
дорожньому мосту світу – віадуку Мійо,
розташованому у Франції.

ФАХІВЦІ
Костянтин ФЕДОТОВ,
директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
КМДА:
– Подільський міст –
це один із стратегічних
об’єктів. Введення його в експлуатацію,
без перебільшення, позитивно оцінять всі
жителі столиці. Це і істотне поліпшення
сполучення Троєщини і Воскресенки з правим берегом, і зменшення навантаження на
інші мости. Першочерговим завданням, поставленим в цьому році перед переможцем
торгів, було закінчення робіт по мосту через
річку Дніпро: завершення монтажу арки,
будівництво прогонових будов естакади
на Рибальському півострові і поворотами
ліворуч. А також роботи на лівобережній

частині мостового переходу на території
Воскресенських садів.
Володимир ВОРОБЙОВ, директор Інституту «Київдормістпроект»:
– Через Рибальський
півострів, Труханів острів і Русанівські сади
міст з’єднає два береги Дніпра. Там буде 6
смуг руху: 3 в один бік, 3 – в інший. Також
генеральним планом на 2020 рік передбачається навантаження: по мосту за добу будуть
проїжджати близько 60 тисяч автомобілів
або 6 тисяч автівок у годину пік…
Олександр ЗДОЛЬНИК, головний інженер з нагляду за будівництвом мостового
переходу Дирекції
будівництва шляхово-транспортних споруд Києва:
– Ми обстежили підводні частини тимчасових монтажних опор. Промоїни під
ними будуть укріплені бутовим каменем.
Зараз арка змонтована повністю. Навесні,
при сталих плюсових температурах повітря,
змонтуємо 864 тонни сталевих конструкцій
– ферм, аби з’єднати дві гілки арки, чим
досягнемо їх проектної стійкості. Коли заваримо стики на секціях арки, метал почне
нагріватися, розширюватися, і арка сама
підніметься над тимчасовими монтажними
опорами. Потім розберемо ці опори до рівня
автодороги, встановимо консолі тротуарів
в місцях, де були встановлені ці опори. Далі
треба на вантах підвісити полотно мосту
до арок, і 350 метрів мостового проїзду
для автомобілів та лінії метрополітену над
Дніпром будуть надійно триматися. Зауважу:
без жодної опори в руслі ріки!
І ще, всі навантаження на конструкції розраховані з запасом міцності, а також будуть
випробування, коли навантажені самоскиди
стануть на мосту щільними рядами. А ми з
проектувальниками, за традицією, в цей час
на човні зупинимося під мостом…
Райнер БОМБА, виконувач обов’язків
міністра транспорту
та цифрової інфраструктури Німеччини:
– Федеральний уряд
Німеччини зацікавлений і налаштований
на допомогу Києву в реалізації великого
інфраст руктурного проекту – у добудові
Подільського-Воскресенського мосту, який
вже зведений наполовину. Вартість добудови Подільсько-Воскресенського мостового
переходу (з урахуванням прокладки ж/д
шляхів) оцінюється в 350 млн євро. Ми провели з цього проекту ретельне дослідження.
Оцінка каже – існуюча споруда знаходиться
в дуже хорошому стані. Після того як буде
забезпечено фінансування проекту, знадобиться від чотирьох до п’яти років для його
здачі в експлуатацію.

ДОВІДКОВО
Київська міська рада ухвалила рішення профінансувати з міського бюджету 402 мільйони гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
Зміни до бюджету на 2017 рік ухвалили 87 депутатів при мінімально необхідному 61.
Київрада перерозподілила кошти, що надійшли до столичного бюджету і перевищили
заплановані доходи. Сума перевиконання бюджету становила 2,128 млрд гривень.
З них 688 млн гривень було виділено на добудову великих інфраструктурних об’єктів,
зокрема Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Крім цього, у квітні Київська міська державна адміністрація виявила в ході аудиту порушення на 129 млн гривень в укладених контрактах на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Як виконується Програма
економічного і соціального розвитку Києва на 2017
рік? Відповісти на це та інші
питання «Вечірка» попросила керівника депутатської
фракції «Солідарність» у
Київраді, голову постійної
комісії з питань бюджету
та соціально-економічного
розвитку Андрія СТРАННІКОВА.
– Не може не тішити, що показники виконання Програми, у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на порядок
вищі, – зазначив співрозмовник. – Тобто, якщо станом на
перше січня 2017 року в бюджеті
Києва залишалося майже 3 мільярди невикористаних коштів
з минулого року, то зараз ми все
робимо для того, щоб ця цифра
тяжіла до нуля. Наступне коригування бюджету і програми
розвитку міста якраз і покликане
всі невикористані кошти чітко
спрямувати на певні нагальні
потреби ще в цьому році.
Водночас зауважу, що деякі
показники програми вимагають
пояснень. Наприклад, капітальні
видатки на будівництво та капітальний ремонт за програмою
розвитку Києва на нинішній рік
загалом складають 10,4 млрд гривень. За десять місяців 2017 року
освоєно майже чотири з половиною
мільярди. Виходить, що навіть не
половину. Але справа в тому, що
значна кількість робіт вже фактично виконана, гроші освоєні, але
ще не оформлені відповідними
актами. Тож дані до звіту не потрапили. У листопаді цей показник
буде значно вищим…

Андрій СТРАННІКОВ:

«Будуючи міст,
зменшуємо борг»
– Які обставини, на ваш погляд, можуть стати на перешкоді
реалізації Програми?
– Ці обставини здебільшого вже в минулому. Вони мали
об’єктивний характер. Маю на
увазі те, що в першому та якоюсь
мірою в другому кварталах довелося багато зусиль витрачати на
проведення «Євробачення-2017».
Відповідно планувалися кошти,
які покращували інфраструктуру
Києва. Безумовно, коли відбуваються такі знакові події, важко
бути максимально сконцентрованим на всіх інших сферах
життєдіяльності міста. Але вже
ближче до кінця першого півріччя
ситуація вирівнялася, і все пішло
за планом.
– Які проекти у рамках Програми економічного і соціального розвитку могли б відзначити?
– Найголовнішим інфраструктурним архітектурним проектом
столиці на цей рік є Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. На
реалізацію проекту заплановано у
міському бюджеті 1 млрд 100 млн
гривень. Не всі ці кошти освоєні. І
це зрозуміло, бо ще не кінець року.
Варто звернути особливу увагу на
те, що, відповідно до домовленості
столичної влади з центральними
органами, на вкладену в проект з
міського бюджету суму скорочується борг перед державою. Отже,

водночас ми вирішуємо дві проблеми: зменшуємо свій борг і будуємо
міст. Подвійна вигода для Києва.
Доволі великим за обсягом капіталовкладень проектом є другий
виїзд з аеропорту Жуляни. Це вулиця Медова – примикання до вулиці
Кіровоградської. Чимало також
інших об’єктів меншого масштабу.
Це транспортні розв’язки, дороги,
школи і дитячі садки. Значну кількість їх введено в експлуатацію…
– Ви згадали про борг Києва…
– Сьогодні в нас залишився борг
у 101 млн доларів зовнішніх місцевих запозичень. Днями бюджетна

комісія схвалила проект відповідного рішення з цього питання.
Будемо рекомендувати Київраді
якомога швидше (можливо, вже
на найближчій сесії) ухвалити рішення про його реструктуризацію.
Досягнуто домовленості з кредиторами, що борг буде реструктуризований та погашений різними
частинами, починаючи з грудня
2021-го до грудня 2022-го років.

– І на завершення – кілька
слів про Програму розвитку
Києва на наступний рік.
– Робота над проектом програми триває вже давно. Всіх деталей
розкривати не буду, зауважу лише,
що наразі підхід до формування
бюджету міста набрав більшої
системності, ніж у попередні роки.
Нині маємо документ, який називається «Про основні пріоритети
бюджетної політики». Бюджет
буде остаточно формуватися в
залежності від цих основних пріоритетів.
За попередніми оцінками,
бюджет міста-2018 складатиме
близько 44 млрд гривень. Із них на
Програму соціально-економічного
розвитку Києва буде спрямовано
не менше, ніж в нинішньому році –
приблизно від 8 до 10 мільярдів
гривень.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

ЩО ЗРОБЛЕНО?
 Капітальний ремонт дорожнього покриття 86-ти
об’єктів шляхової мережі загальною площею 923,3
тис. квадратних метрів; 510 міжквартальних проїздів
та прибудинкових територій загальною площею понад
99,0 тис. квадратних метрів.
 Відремонтовано 20 парків, скверів та зелених зон,
а також 8 бюветних комплексів.
 Завершено будівництво І та ІІ черги Другої нитки
головного міського каналізаційного колектору та низки
робіт з реконструкції водопровідних і каналізаційних
мереж та теплових магістралей.
 Реставровано із пристосуванням для сучасного
використання велотреку на вул. Б.Хмельницького, 58 та
благоустрой території у межах вулиць Б.Хмельницького,
М. Коцюбинського та В. Липинського.
 Збудовано середню загальноосвітню школу на
розі вул. Лебедєва-Кумача і вул.Землячки (вул. Т.Я-

блонської) в Солом’янському районі; ліцей на 22 класи
на ділянці № 13 в шостому мікрорайоні житлового
масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі.
 Відновлено 13 груп на 260 місць у дошкільних
навчальних закладах Дніпровському, Оболонському,
Подільському районах.
 Реконструйовано нежитлове приміщення під
розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14-б в Святошинському районі; а також
приміщення на вул. Харківське шосе, 18 під Центр
надання адміністративних послуг апарату Дніпровської райдержадміністрації.
 Реконструйовано вул. Василькiвської на дiлянцi вiд
Голосiївської площi до Амурської площi;
 Збудовано мережу архiтектурно-декоративного
пiдсвiчування дерев по Днiпровськiй набережнiй, на
Броварському проспектi та Русанiвськiй набережнiй.

З ПЕРШИХ ВУСТ

Транспортні індикатори столиці:
зручність і доступність
Андрій КОВАЛЕНКО

Автомобільні траси й пішохідні дороги, прибудинкові
території й освітлення вулиць, громадський транспорт — з
усім цим практично кожен киянин стикається мало не щодня. Про розвиток цієї надважливої для столичних жителів
сфери «Вечірці» розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.
– Сергію Анатолійовичу, які
маємо показники щодо будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі?
– Столичні дороги активно
ремонтуються. Ці зміни кияни
помічають. Лише одна цифра:
фінансування ремонтів вулично-дорожньої мережі з 2014 року
збільшилося у 7 разів. Завдяки
цьому були проведені масштабні
ремонтні роботи по всьому місту.
Так, у цьому році капітально відремонтували покриття на вулицях
Митрополита Андрія Шептицького,
Васильківській, 9 травня, Міжнародній, на Повітрофлотському
проспекті, бульварі Дружби Народів, Русанівській набережній,
Кільцевій дорозі, Набережному
шосе в напрямку Поштової площі,
шляхопроводі на Одеській площі
та багатьох інших.
Окрім капітальних ремонтів
столичних доріг, продовжуються
роботи з ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Адже для кожного
киянина вельми важливо, щоб

біля під’їздів не було ям, бруду,
калюж. Наразі роботи тривають
на 67 таких об’єктах.
До речі, коли йдеться про міські
дороги, то неможливо оминути
певну системну проблему. Річ у
тім, що Київ – транзитне місто, у
нас є лише невелика частина Кільцевої дороги. Тож, транзитний рух
вантажівок здійснюється міськими
магістралями, в тому числі – мостами. Саме тому КМДА спільно з
Державною службою України з безпеки на транспорті започаткували
проект із впровадження вагового
контролю на в’їздах у столицю.
На всіх восьми основних в’їздних
магістралях будуть встановлені
ваговимірювальні комплекси. Їх
закупівля профінансована бюджетом міста. Такі комплекси вже
встановлені на Житомирській трасі
та Окружній дорозі.
– Відомо, що столична влада
активно оновлює рухомий склад
громадського транспорту…
– У 2017 році укладені договори
на придбання 100 автобусів МАЗ
вартістю майже 529 млн грн. Перша

партія з 18 автобусів уже надійшла
до столиці. Найближчими днями
надійдуть ще 2 автобуси. Також
очікуємо поставок 17 нових тролейбусів та 18 трамваїв великої
місткості. Це буде сучасний високотехнологічний і екологічний
транспорт із просторими салонами
та додатковими зручностями для
пасажирів – Wi-Fi, системами вентиляції й обігріву, комфортними
сидіннями тощо. Плануємо, що
в найближчій перспективі безпечний і модерний громадський
транспорт великої місткості поступово замінить маршрутки, на
які в киян і гостей міста є немало
справедливих нарікань.
– Що зроблено у напрямі ідентифікації транспортних засобів,
світлофорних об’єктів і знаків
маршрутного орієнтування?
– Насправді, це дуже важливі
складові дорожньої безпеки в мі-

систем освітлення семи парків і
скверів у різних районах міста (зокрема Гідропарку, Солом’янського
парку, Володимирської гірки).
Нове архітектурно-декоративне
освітлення встановлено на мостах
Метро, імені Патона, Петровської
сті. Вже здано в експлуатацію 16 Алеї, у павільйоні над руїнами
нових світлофорів, завершується Золотих Воріт.
будівництво ще семи. Інші – в
Що стосується освітлення пристадії будівництва. Збудовано 23 будинкових територій, міжквароб’єкти пристроїв примусового тальних проїздів, алей та житлових
зниження швидкості («лежачих мікрорайонів, то роботи завершено
поліцейських»).
на 77 об’єктах. Нові – економні та
У рамках розвитку Автомати- екологічно-безпечні – світлодіодні
зованої системи керування до- світильники встановлено на 144
рожнім рухом
об’єктах, розміще(АСКДР) до сисних на київських
теми підклю- Плануємо, що в
бульварах, вуличено близько найближчій перцях, проспектах,
370 світлофо- спективі безпечплощах і мостах.
рів (на початок ний і модерний громад– Для багатьох
року було підкиян, особливо
ський транспорт великої
мешканців Виключено 215).
місткості поступово
Впроваджено
ноградаря і Нозамінить маршрутки вобіличів, чи не
перший пакет
маршрутів конайактуальнішим
ординованого руху транспорту з є будівництво і відкриття нових
режимом «Зелена хвиля». Зараз станцій метро на цих масивах…
діє 20 таких маршрутів, у стані
– Щодо метро на Новобіличі:
розробки – ще 20. Цей проект Програма економічного й соціальреалізується, аби позбутися за- ного розвитку Києва на 2017 рік
торів та покращити транспортне передбачає кошти на проектування
сполучення міста.
у розмірі 20 млн грн. Терміни бу– У Програмі економічного й дівництва нових станцій залежасоціального розвитку окремою тимуть від того, коли відбудеться
графою – поліпшення систе- закупівля робіт з проектування
ми зовнішнього освітлення в та будівництва, від фінансових
столиці.
можливостей міського бюджету.
– Цього року капітальний ре- Адже на сьогодні пріоритетом є
монт мереж зовнішнього освітлен- будівництво метро в напрямку
ня проведено на найважливіших Виноградаря. На наступний рік
ділянках Броварського проспекту, містом закладено рекордну суму
вулиць Челябінської, Євгена Свер- в 2,5 млрд грн. Це дозволить відстюка, Митрополита Андрея Шеп- крити нові станції вже на початку
тицького. Здійснили капремонти 2020 року…
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ПЕРСПЕКТИВИ

Як Київ стає
«розумним»
 В СТОЛИЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ СЕРВІСИ
ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МІСТЯН
ОНЛАЙН-ПОСЛУГИ –
НА ЄДИНОМУ ПОРТАЛІ

Марія КАТАЄВА

Сьогодні речі, які здавалися
науковою фантастикою,
стають частиною буденного життя: за допомогою
веб-трансляцій ми можемо
в реальному часі бачити
події в інших куточках світу,
замовляти продукти та послуги, не виходячи з дому.
Про досягнення останніх
років і плани у впровадженні сучасних технологій
розповідали на Kyiv Smart
City Forum.
БЕЗПЕКА В МІСТІ

Нині в публічних місцях, соціальних установах, парках, на
основних площах, мостах столиці
працює 4 125 відеокамер. Вони
мають функції розпізнавання облич, номерів автомобілів. Доступ
до відео має поліція, СБУ та мерія,
що дозволяє швидко реагувати на
різні ситуації. Зокрема резонансним став випадок, коли завдяки
записам з камер в Києві швидко
знайшли викрадачку дитини. Сьогодні поліція має змогу одразу йти
слідами злочинця.
В планах є й профілактичні
заходи – за допомогою камер з
розпізнаванням облич правоохоронні органи шукатимуть злочинців, слідкуватимуть за людьми, які
підозрюються в скоєнні злочину
або раніше були затримані з вибуховими пристроями або зброєю.
Кількість камер відеоспостереження
зростатиме – у 2018 році в системі
«Безпечне місто» їх планується як
мінімум 10 тисяч .
Також в Києві запрацює система
відеоспостереження на 120 світлофорних об’єктах центральних
магістралей Києва. Зараз відеоспостереження за трафіком ведеться
на 34 світлофорах. За допомогою
камер відповідні служби зможуть
контролювати рух та світлофори.
Повноцінно «Система управління дорожнім рухом» запуститься
через рік.

Електронні сервіси допомагають
зекономити час, не стояти в чергах
та отримати послуги швидко й
ефективно. Наприклад, оплатити
за ЖКП через сервіс електронних
платежів (КП ГІОЦ). Сьогодні ним
користується понад 300 тисяч мешканців столиці.
Найближчим часом ГІОЦ планує
додати функціонал для сплати
через Masterpass у кілька кліків,
зібрати всі квитанції у єдине платіжне повідомлення і розробити
власний мобільний додаток, що
дозволить киянам не заходити
на сайт, а просто відсканувати
QR-код на квитанції.
Також сьогодні у місті запроваджений онлайн-запис дітей до
дошкільних закладів. А ще можна
онлайн записатися до лікаря, якого обираєш сам. І визначити час
прийому, щоб не стояти у чергах.
Всі болючі питання

та до лікаря – все це можна буде
зробити в єдиному електронному
кабінеті.

КАРТКА КИЯНИНА СТАНЕ
МОБІЛЬНОЮ

Окрім надання пільг, «Картка киянина» стає універсальним
інструментом для розрахунків і
отримання послуг. Її мають можливість отримати усі зареєстровані
мешканці Києва, громадяни, які тут
постійно працюють або навчаються, учасники АТО та переселенці з
тимчасово окупованих територій.
Працює й вебсайт «Картка киянина» з кабінетом користувача,
доступом до електронних сервісів
і можливістю сплачувати за комунальні послуги без комісій. До
кінця року планують розробити
мобільний додаток, в основі якого
– інтерактивне спілкування з владою. В ньому будуть наступні можливості: транспорт (електронний
квиток, історія поїздок), медицина
(запис до лікаря онлайн, пошук

пряма мова
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
– Два роки тому ми підписали меморандум щодо
підтримки та впровадження
концепції Kyiv Smart City, сьогодні маємо реальні
результати, що працюють і щоденно допомагають
киянам.
Ці інновації роблять столицю комфортною,
зручною, безпечною, а всі процеси управління
містом – прозорими. Зокрема це перша в країні
програма Відкритого бюджету. Будь-який охочий
може онлайн переглянути надходження і витрати
КМДА, районних адміністрацій, шкіл, садків та інших комунальних закладів. А також найбільших
платників податків в розрізі районів.
Ми впровадили систему електронних закупівель. 1800 структурних підрозділів здійснюють
закупівлі через систему Prozorro, завдяки чому
цьогоріч зекономлено майже 2 млрд грн.
А через інструменти електронної демократії, як
громадський бюджет і петиції, громада має вплив
на роботу влади, здатна змінювати місто. Маємо
також електронний реєстр територіальних громад
міста Києва, де міститься інформація щодо всіх зареєстрованих киян. Він спрощує процес реєстрації
і зняття з місця проживання, система дає змогу скоротити термін реєстрації з 2-3 тижнів до 5 хвилин.
м
міської
влади, а за допомогою
комунікатора навіть поспілкук
ватися з депутатом Київради чи
в
мером міста, поставивши йому
м
запитання у чаті. А структурні
підрозділи влади, в свою чергу,
п
зможуть проводити опитування
чи дослідження серед мешканців
ч
міста.
м

ПРО НАДЗВИЧАЙНІ
СИТУАЦІЇ ПОВІДОМИТЬ
СМС

мешканці міста можуть спробувати вирішити,
і
звернувшись до
сервісу 15-51, що можна робити і
через мережу Інтернет. За минулий
рік надійшло 2,5 млн звернень
киян, переважну кількість питань
було вирішено.
Зараз розроблюється новий
портал електронних послуг, який
об’єднає міські сервіси для киян.
Зокрема підписати електронну
петицію, проголосувати за громадський проект, звернутися до
служби 15-51, сплатити послуг за
ЖКП, записатися до дитсадочку

найближчої
йб
ї клініки
і і чи
лікаря, електронна медична картка), компослуги (оплата рахунків за
воду, електроенергію, опалення),
електронна школа (якщо дитина
має картку учня, батьки зможуть
подивитися її електронний журнал з оцінками, щоденник з домашнім завданням, дізнатися, де
знаходиться дитина, та отримати
інформацію про події в школі).
Також тут можна буде подати звернення до 15-51, почитати важливі повідомлення від
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Цього місяця у столиці зап
працювала
система оповіщення
містян про надзвичайні ситуації
м
(СОНС). У випадку надзвичайних
ситуацій смс-повідомлення на
телефон оперативно отримають
люди, які знаходяться на території, де відбулася подія. І зможуть
завчасно планувати свій маршрут.
Також система допоможе швидко
сповіщати про такі ситуації службу порятунку, швидку допомогу,
пожежників та служби міста.
Серед ІТ-ініціатив, які впроваджуватимуться з наступного
року, – система моніторингу за
станом води у малих і великих водоймах столиці. У тестуванні вона
виявила, де і чим забруднені пляжі
і місця відпочинку киян. У співпраці з Центральною геофізичною
обсерваторією по місту розставлять
датчики – аналізатори забруднення
води і повітря. Всі зібрані дані в
онлайн-режимі потраплятимуть
в дата-центр, екологічні служби
оперативно прийматимуть рішення, а населення сповіщатимуть

про стан забруднення на порталі
міської влади.

ЗА ПРОЇЗД
СПЛАЧУВАТИМЕМО
БЕЗКОНТАКТНО

Київська підземка стала п’ятою
в світі, де запрацювала система
безконтактної оплати проїзду
банківською карткою – з початку
роботи системи зафіксовано 14 млн
проходів через термінал. Безконтактний проїзд запроваджений
для проїзду в міській електричці
та швидкісному трамваї.
Наступного року на єдиний
електронний квиток перейде і весь
наземний громадський транспорт.
До 1 квітня заплановано встановити 1500 комплектів валідаторів
(спеціальних зчитувальних пристроїв) в автобусах, тролейбусах,
трамваях. Щоб оплатити проїзд,
електронний квиток треба буде
прикласти до зчитуючого пристрою в салоні транспорту. Для
«Картки киянина» розроблений
транспортний додаток (з коштами
на проїзд у літніх людей). Оплатити
проїзд можна буде безконтактною
карткою для оплати проїзду в метро чи безконтактною платіжною
карткою. Або придбати одноразовий квиток з QR-кодом.
Сьогодні в місті працює 74 електронних табло на зупинках, де показується час прибуття транспорту.
Керівництвом міста поставлено
амбітне завдання, щоб наступного
року кожна зупинка була обладнана
таким табло.

ДО РЕЧІ

Місто шукає інноваційні ідеї
Цього року для розробки і тестування у Kyiv Smart City
Hub відібрали пять проектів.
 «Тривожна кнопка» (мобільний додаток, що швидко повідомляє
правоохоронним органам про неправомірні дії),
 Pixelated Kyiv (міський гід в доповненій реальності, 3-D подорож
об’єктами культурної спадщини міста),
 «Зелена хвиля» (додаток, що вираховує оптимальний маршрут
автомобільними шляхами міста, враховуючи роботу світлофорів),
 Evolution (освітній проект, що надає інформацію щодо улюблених предметів, тем та захоплень учня),
 Kyiv Pass (картка для туриста з певним пакетом послуг).
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ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

9 листопада, у День української
писемності та мови, 17-й радіодиктант
національної єдності кияни писали в
різних куточках столиці, зокрема і в
Колонній залі КМДА.

У Києві презентували унікальний музейний проект «Історія становлення української нації». Ві
знайомить з історією країни від давньоруської доби та її визначними особистостями, що предс
вигляді воскових фігур.

11 листопада Україна вшанувала пам’ять загиблих у минулих конфліктах. Цей день, в який закінчилася Перша світова війна,
відзначають в усіх країнах Британської співдружності. У церемонії біля монумента Невідомому солдату в Парку Вічної Слави взяли
участь посли та військові аташе країн-членів НАТО, країн Співдружності та представники українських Збройних сил.

Кращою на виставці хризантем «Фантастична історія» на Співочому полі за результатами голосуванням у Фейсбуці стала композиція
«У пошуках квітки бажань» КП УЗН Солом’янського району. У її центрі – квітка папороті, що здійснює мрії.

Зелених зон у столиці більшає. Днями в місті відкрили оновлений
Малишка, у Дніпровському районі, а також сквер по вулиці Верб
Загалом цьогоріч вже виконаний капітальний ремонт у 39 парка
на завершальному етапі.
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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та міністр освіти та науки Лілія Гриневич пройшли
вакцинацію проти грипу.

ін
ставлені у

На вихідних в столиці пройшов фестиваль бойових мистецтв «Воїн світла: діти».
Свою майстерність гостям продемонстрували учні бойових шкіл з різних регіонів
України.

12 листопада у КМДА відбувся Київський
дитячо-юнацький форум «М18: Ми можемо
більше!» у рамках відзначення Європейського
тижня демократії. Учасники Форуму –
київські школярі та підлітки, яким ще не
виповнилося 18 років, але які мають чи
прагнуть мати активну громадську позицію,
хочуть спілкуватися з місцевою владою. Вони
небайдужі до якості життя у столиці та мають
власне сміливе бачення того, як вирішувати
проблеми міста. До заходу долучилися
депутати Київради, політики, представники
столичної влади та інші.

й парк напроти вулиці Андрія
бицького у Дарницькому районі.
ах і скверах, ремонти ще 48 об’єктів

Новозбудований бюветний комплекс запрацював на вулиці вул. Івана Кудрі, 37-39 у Печерському районі. Глибина
свердловини нового бювету складає 326 метрів. Це юрський водоносний горизонт, вода з якого не потребує
додаткового очищення.

Під ВДНГ, де проходив хутряний ярмарок, зоозахисники протестували
проти вбивства тварин заради виробництва шуб та інших виробів з хутра.
За словами активістів, заради модного вбрання у світі щорічно вбивають
майже мільярд кроликів та 50 млн інших тварин, зокрема лисиць, норок,
соболів та шиншил.

В неділю на Подолі пройшов перший київський парад такс. Незважаючи на
дощову погоду, до свята приєдналися близько 100 власників собак зі своїми
вихованцями.

Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА , УКРІНФОРМ

ПОГЛЯД
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Рахунок перемоги:
444 тисячі голосів


КИЇВСЬКА ВЛАДА ПІДТРИМУЄ
ІНІЦІАТИВУ МЕШКАНЦІВ МІСТА

СИТУАЦІЯ

Заручники
відомчих котелень
Олег ПЕТРЕНКО

Марія КАТАЄВА

В мерії офіційно назвали успішні проекти
Громадського-бюджету, які отримали
найбільшу підтримку серед киян. Заплановані у 2018 році 100 мільйонів гривень
підуть на реалізацію 43 великих (до 2
млн грн) та 51 малих (до 400 тис. грн)
проектів.
Громадський бюджет викликав чималий інтерес
серед киян. За ініціативи активістів було віддано
444 тисячі голосів. Загалом за проекти ГБ-2018
проголосували 131 тисяча мешканців.
А обирати було з чого – з 809 поданих проектів
до голосування було допущено 564. До фіналу
потрапило 94 проекти, більшість з них стосується
освіти, спорту, дорожньо-транспортної інфраструктури, охорони здоров’я.
До трійки лідерів великих проектів увійшли
«Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії
107 «Введенська» (4264 голоси), «Підземний музей
на Поштовій площі» (3705 голосів) та «Оновлене
гематологічне відділення – збереже життя тяжкохворим» (3617 голосів).
А у трійку лідерів малих проектів потрапили
– «Русанівка – зелений острів», (1852 голоси);
«Голосіїв майбутнього» (District of Kyiv Smart
City) (1641 голос); «Ганок для гімназії «Либідь»
(1525 голосів).
Зважаючи на активність киян, учасники Клубу
Громадського бюджету подали петицію за збільшення фінансування Громадського бюджету-2018
до 150 млн грн. Її за 16 днів підписала необхідна
кількість – 10 тисяч киян.
– Визначаючи параметри Громадського бюджету на цей рік Київська міська рада, не очікуючи
суттєвого збільшення інтересу киян до цього
інструменту прямої демократії, збільшила бюджет Громадського бюджету лише до 0,2% (100
млн грн). При цьому вирішила, що ті проекти,
які здобудуть понад 1000 голосів для великого
та понад 400 голосів для маленького проекту,
можуть вважатися соціально значимими для
міста, та у разі, якщо на них вистачить коштів
Громадського бюджету, будуть реалізовані у 2018
році, – пояснює автор петиції Микола Гурін. –
Кількість соціально значимих проектів суттєво
більше, ніж покриває бюджет Громадського бюджету. Тому ми просимо підтримати прагнення
громад до співпраці та активної участі у житті
міста, збільшивши за рахунок коштів Програми
економічного та соціального розвитку суму
Громадського бюджету орієнтовно до 0,5% від
бюджету Києва (150 млн грн).
Тим часом вже розпочалася підготовка до наступного Громадського бюджету. Адже в процесі
стало зрозуміло, що механізм потребує вдосконалення. Зокрема піднімалися питання щодо участі
шкільних закладів, проекти яких не є доступними
усій громаді, а також чесної агітації.
– Наразі формується три робочих групи, всі охочі
можуть подати заявку на участь. Одна обговорюватиме вдосконалення електронної системи, друга
напрацьовуватиме пропозиції щодо покращення
Положення про Громадський бюджет міста Києва,
і третя підійматиме питання етики – що можна, а
що не можна робити з точки зору публічності, –
повідомив керівник Центру Розвитку Інновацій
НаУКМА Сергій Лобойко.

СКАЗАНО
Володимир ПРОКОПІВ,
заступник міського голови – секретар Київради:
– Ми бачимо, який резонанс здійснив Громадський
проект-2018. Було подано
ініціатив у 2,5 рази більше,
ніж під час голосування за проекти-2017. Тому ми
піднімемо питання збільшення фінансування ГБ. І
у фінальній версії головного кошторису столиці,
ймовірно, буде зазначено суму вже в 150 мільйонів
гривень на реалізацію громадських ініціатив.

У жителів одинадцятьох будинків на Татарці та учнів школи №1
нарешті через два роки
буде гаряча вода. І
опалення не відключатимуть на вихідні.
Комісія Київради з питань
ЖКГ і ПЕК підтримала ініціативу відключити будинки
на Багговутівській, Нагірній,
Овруцькій і в Делегатському
провулку від приватної котельні «Бонвояж» та прокласти
сюди нову теплотрасу від комунальної котельні «Молодь».
Цьогоріч у тутешніх мешканців – сумний ювілей:
десять років тому заводська
котельня «Укркабелю» перейшла в приватні руки. Відтоді
влітку, з квітня по жовтень, з
кранів одинадцятьох багатоповерхівок тече лише крижана вода. Бо котельня працює
тільки взимку, стараючись
обігріти здебільшого комерційні об’єкти, приміром ТРЦ
«Променада». А палити дорогий газ у теплу пору заради
підігріву води для житлового
сектора – збитково.
Та й опалювальний сезон
тут, за словами депутатів Київради Святослава Кутняка
і Дмитра Банаса, значно коротший, ніж загалом по Києву:
починається з півмісячним
запізненням, а закінчується,
коли й сніг не зійшов… Торік,
приміром, коли мерія прозвітувала про підключення до

тепла всієї соціальної сфери
міста, залишалася холодною
тільки школа №1.
«Вечірка» з’ясовувала, чому
перша школа виявилася останньою. Її директор Олег
Христевич здивувався нашому подиву:
– Хіба ви не знаєте про проблему? Уже декілька років ми
мерзнемо, бо залежимо від
приватної фірми.
У перший рік після приватизації котельня зупинялася
на вихідні навіть в опалювальний сезон! Попередня міська
влада, як згадують мешканці,
казала, що не має впливу на
комерційну структуру, мовляв, підтримати киян може
хіба тим, що… мітингуватиме
разом з ними.

кладати» на два роки, адже за
рік цю роботу не встигнуть
виконати з технічних причин.
Цікаво, що й представники
ПП «Бонвояж», які прийшли
на засідання комісії, задоволені таким розвитком подій.
Кажуть, що цього року підключили опалення своєчасно,
але від житлового сектора у
них тільки головний біль. А
відключити ці будинки від
котельні їм обіцяли в мерії
ще десять років тому.
В Києві є ще декілька «холодних точок», де проблеми
з опаленням і гарячим водопостачанням створюють мешканцям приватні та відомчі
котельні. Зокрема будинки 26
і 28 на вул. Чистяківській не
отримують влітку гарячої води,

За останні три роки нова столична владна
команда вивчила всі варіанти порятунку заручників «Бонвояжу» – від будівництва нової котельні
до обладнання будинків новітніми технологіями
з автономним опаленням
За останні три роки нова
столична владна команда вивчила всі варіанти порятунку
заручників «Бонвояжу» – від
будівництва нової котельні
до обладнання будинків новітніми технологіями з автономним опаленням. Зрештою,
зійшлися на тому, що тягнутимуть теплотрасу від котельні
«Молодь», розробили проект.
Потрібно 63 мільйони гривень.
Голова профільної комісії
Київради Володимир Бондаренко вважає, що це посильна
сума для бюджету міста, тим
більше, що її доведеться «роз-

а взимку батареї ледь теплі через «економію» котельні ПрАТ
«ОТІС». Тож вирішується питання прокладки нової мережі
до комунальної теплотраси від
районної котельні Святошинського району «Веркон».
Жителі п’ятьох шістнадцятиповерхівок на Бударіна, 3
(від «А» до «Г») з 2009 року мають аналогічні клопоти через
недобросовісних тепловиків
приватної котельні із селища
Чайка Києво-Святошинського району. Влітку вони теж
милися холодною водою. Котельня за останні роки двічі

змінювала власників, котрі
виставляли людям все нові й
нові нібито заборговані платежі, а торік взагалі відмовилися
обігрівати киян. Міська влада
оперативно розпорядилася
звести тут новітню модульну
твердопаливну котельню з
сучасними фільтрами. Однак
проти цього запротестували
мешканці інших будинків
мікрорайону. Вирішується
питання підключення будинків до газової комунальної
котельні.
Такі ж проблеми й у жителів
вісьмох будинків по вулицях
Довнар-Запольського, Дегтярівській і Молдавській, які
роками потерпають від неплатоспроможності відомчої
котельні МВС.
Торік зведено нову модульну котельню на вул. Баренбойма, де п’ять житлових
будинків і гуртожитків позаторік, як ми писали, півзими
мерзли через раптову зупинку
старої аварійної котельні ПАТ
«Мостобуд».
А днями Дніпровська РДА
звернулася до прокуратури з
клопотанням з’ясувати, чи
правомірно приватизовано
котельню на вул. Миколи
Шумського, що на Березняках. Бо жителі двох тутешніх
будинків стверджують, що
десять років тому, інвестуючи
кошти в будівництво житла,
заодно зводили за свій рахунок й сусідню автономну
котельню.
Та коли люди відмовилися
від послуг приватного ЖЕКу та
створили ОСББ, в них її відібрали і кілька разів перепродали, повідомила голова ОСББ
«Шумського, 1-б» Вікторія
Дмишук. А нині виставили
3 мільйони боргів і пригрозили не включати опалення
до повного розрахунку.

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Опалення у «хрущовках»:
перший поверх – як сауна,
п’ятий – холодильник
Олег ПЕТРЕНКО

Міська влада дала ЖЕКові на
Нивках п’ять днів для ліквідації проблем у низці непарних
будинків по вулиці Ігоря Турчина. Чи не стане попередження
«китайським»? Адже проблемам
декілька років. І вони є дзвіночком, що інженерні мережі «хрущовських» кварталів відслужили своє.
Щороку зношене «підземне господарство» цих п’ятиповерхівок і дворової бойлерної дарує мешканцям все щедріший
букет проблем. Діряві труби не доносять
теплоносій у квартири вже не першу зиму.
Навесні профільна комісія Київради, як
згадує депутат Святослав Кутняк, дала
протокольне доручення комунальникам
за літо навести лад. Неодноразово нагадував їм про негаразди в цих «хрущовках»
і депутат Костянтин Яловий.
Однак днями мешканці цих будинків
знову гуртом прийшли на засідання
комісії з ЖКГ із тими ж проблемами:
на верхніх поверхах люди мерзнуть,
обігріваються електрообігрівачами і

газовими плитами – тріщать і проводка
від напруги, і платіжки від кругленьких
сум, а на нижніх – як у сауні, кип’яток
залив підвали, парує також з люків на
подвір’ї. Від гарячої вологи облущується фарба, штукатурка, іржавіють
двері та інші металоконструкції, стара
«хрущовська» цегла репається і обсипається, пліснява, грибок, сморід… Тепло
й комфортно лише пацюкам. Їх навіть
підвальні коти не лякають – тікають,
аби не втопитися в окропі.
«У бойлерну взагалі зайти неможливо. У суботу слюсар прийшов лагодити комунікації, а труби – під водою.
Вдягнув комбінезон і ледь не потонув
там. Дзвонимо, пишемо, ходимо – ЖЕК
киває на «Київенерго», «Київенерго» –
на ЖЕК, – бідкається пенсіонерка пані
Ніна. – 2 листопада відкачали воду, а
вона знову набігла».
Директор Керуючої компанії з обслуговування житлофонду Шевченківського району Дмитро Савченко каже,
що в цих будинках не раз встановлювали
дренажні насоси для відкачування води,
але їх щоразу викрадають. Лише зрізані
зловмисниками замки, за його словами, вимірюються кілограмами. «Треба
ставити сигналізацію на теплопунк-

ти – є відповідна міська програма. Ми
пропонували, але люди відмовилися,
вочевидь, через небажання сплачувати
абонплату», – каже Савченко.
Неприємну картину застали тут і
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв із почтом від міської житлово-комунальної інспекції, яких сюди відрядили
депутати Київради. Пан Пантелеєв передусім порадив жеківцям переглянути
тарифи за неякісні послуги і зобов’язав за
п’ять днів встановити насоси і відкачати
воду, заштукатурити стіни, відновити
освітлення, привести підвал і під’їзди
до належного санітарного стану. А чиновникам району вказав на необхідність
включення до плану капітальних робіт
ремонт каналізаційної мережі будинків.
А до того комунальники мають звернутися до «Київенерго» і «Київводоканалу»
та спільно виявити витоки з мереж і
залатати труби.
Якщо ЖЕК не виконає цих завдань
– опиниться в кінці загальноміського
рейтингу, і в його керівника з’явиться
нагода шукати собі менш клопітку роботу,
наголосив Петро Пантелеєв.
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Фото Павла ПАЩЕНКА

ВІЙНА І МИ

Один із «Нескорених»
ня, але повністю одужати ніяк не
вдавалося…
– Мене врятували волонтери, –
Ми зустрілися з 25-річним
каже Павло. – Вони дізналися, що
АТОвцем Павлом Мапотрібні операції роблять франмонтовим на столичному
цузькі медики, тож буквально за
залізничному вокзалі. Він
добу оформили візу, і я разом із
їхав до Запоріжжя ховати
іншим важкопораненим побрасвого загиблого побратитимом полетів на лікування. Після
ма із позивним «Гюрза-2»,
детального обстеження зробили
з яким воював у полку
декілька операцій, провели курс
«Азов». Паша розповів про реабілітації. Під час перебування у
себе, про бойові
ові будні та
Франції нам обом надала
на
притулок
життя після фронту…
ронту…
у своєму будинку сім’я
сі
вихідців із
України, адже коштів
ко
на проІз самого початку
атку поживання у нас не
н було. А після
дій, які згодом дістануть
повернення на батьківщину
б
на
назву Революціїї Гідномене чекав черговий
че
«сюрсті, юнак став активним
тивним
приз» – звинув
звинувачення в тому,
їх учасником. Озброєний
броєний
що не мав права виїжджати на
лише камінням і «коктейлялікування, хоча
хо туди мене
ми Молотова», ходив
одив у
відпустили з частини…
відпустил
атаку на силовиків.
в. У
Пройшовши курс
Прой
день, коли СБУшшреабілітації, Мамонреабіл
ники підпалили
и
тов три
тр місяці прастоличний Будицював у відділі роцюва
нок профспілок,
боти з пораненими
де знаходився
в Маріуполі.
Ма
Потім
штаб протеступовернувся до Києповер
вальників, йому
ва, пережив
п
кількамало не проломили
ли
місячні митарства
міся
голову. Їх оточили
ли
з оформленням
о
пенсії. Статус
«беркутівці», на
пе
пенсіонера не
Павла обрушилися
ися
п
удари палицями.
ми.
дуже тішив вод
Проте це не остудило
ило
їїна – Павлові
патріотичних намірів
мірів
хотілося зробих
хлопця, коли почалися
лися
ти своє життя
т
бойові дії на Донбасі.
басі.
по-справжньопо
– Мама тоді категотегому повноцінним
п
і
рично сказала, що не
цікавим.
цікави
дасть благословення
Почав вивчати
рушати на війну, – пригадує Пав- англійську, закінчив бізнес-школо. – Я відповів, що все одно піду, лу, вступив до школи управління
але без нього мені буде важче. Не- Українського католицького універвдовзі переконав, що маю поїхати ситету. Колишній боєць АТО має
на Донбас, аби захищати спокій і чітку громадянську позицію щодо
її, і таких, як вона. Відтак отримав змін, які відбуваються у країні. Вваблагословення. Спочатку мене жає, що здатний реалізувати себе і
не хотіли брати до мінометного принести користь іншим, якщо не
підрозділу, адже був худорлявим, на війні із зовнішнім ворогом, то
а там потрібно тягати важку зброю на фронті боротьби за реформи в
і набої. Та я пообіцяв «їсти більше державі. Це теж передова. І на ній
каші» й терпіти всі труднощі. Зреш- АТОвці мають показувати приклад
тою мене зарахували. Анатолій мужності, волі, наполегливості.
Шульга з позивним «Бізон» навчав
Павло Мамонтов яскраво демонпремудростей військової професії струє ці риси характеру, активно
мінометника. Він був нам як батько займаючись спортом, захищав
і намагався вберегти від смерті… честь України на недавніх «Іграх
Не раз за час майже піврічної нескорених» (Канада). Виступав
служби в АТО
тут у категоріях
доводилося по«велоспорт» і
Колишній боєць АТО має
трапляти під
чітку громадянську позицію «веслування на
тренажері». До
серйозні обстріщодо змін, які відбуваються
змагань готули, брати участь
у країні
вався серйозно
у боях, і завжди
Мамонтов і його побратими зали- і самовіддано попри біль у плешалися в строю завдяки мудрості чі. Під керівництвом тренера за
командира. Але 28 січня 2015 року три години мав проїжджати на
під селищем Гранітним їх накри- велосипеді мінімум 100 кіломели таким щільним мінометним трів, а через невелику перерву
вогнем, що вижити пощастило не знову повторювати тренування.
всім. Загинули «Вальтер», «Бізон», І так – два тижні. А ще тривали
а ще шістьох бійців, зокрема й виснажливі заняття на тренажері
Павла, було поранено – осколками з веслування. Дружина як могла
роздробило кістки передпліччя, підтримувала Павла, і в Канаді
порвало м’язи.
вболівала за нього. Їхні спільні
Невдовзі Павла доправили до старання не минули марно – Магоспіталю в Маріуполі. Там зробили монтов завоював бронзову медаль
операцію і зафіксували руку апа- у «веслуванні на тренажері».
ратом Єлізарова. Потім перевезли
– А ще ми з кількома побратив обласну лікарню Запоріжжя, де мами хочемо здійснити подорож на
знову провели декілька операцій, велосипедах Америкою, – ділиться
скріпили кістки титановими плас- планами Павло. – Мій товариш –
тинами. Тут він лікувався довгих «кіборг» із позивним «Чуб» – вже
три місяці.
об’їздив половину Сполучених
Молодому бійцю довелося Штатів, а тепер запропонував попережити ще й моральну трав- мандрувати й нам. Збираємося
му через помилку в документах: проїхати містами, де проживає
аби отримати пенсію учасника найбільше наших земляків, щоб
бойових дій, довго доводив, що познайомитися з цими людьми
в нього саме бойове поранення. і розповісти їм правду про події
Мамонтов переніс важке лікуван- в Україні.
Микола ПАЦЕРА

«Через рік-два відбудуться
стрибкоподібні зміни
в самосвідомості»
Виповнюється чотири роки з того переломного моменту, коли в столиці розпочалися протести, викликані відходом тодішнього керівництва держави від курсу на євроінтеграцію.
Ці події послужили продовженням подій-2004, котрі отримали символічну назву «Помаранчева революція». Так вважає Едуард Афонін — доктор соціологічних наук, професор
кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного
управління при Президентові України.
– Едуарде Андрійовичу, чому ви вважаєте,
що осінньо-зимові протести 2013-2014 років
Революції Гідності є продовженням подій «помаранчевих»?
– Бо саме тоді, у 2004 році в Україні народився
Громадянин – самодостатня особистість, яка націлилася стверджувати в країні індивідуальні цінності.
В смисловому спектрі вже на той час також була
присутня євроінтеграційна складова. Опираючись
на дані моніторингу Української школи архетипіки,
можна стверджувати: більшість людей сприймає
навколишній світ за інерцією, як то кажуть «на
дотик». З огляду на це події 2013-2014 років і стали
продовженням «помаранчевих» подій. Проте у 2004
році все сталося не на користь паростків молодої
ліберальної демократії: вона не спромоглася закріпитись в центрі й розширити свій вплив на периферію.
Плодами «помаранчевої революції» скористались
олігархи, які замінили державну монополію монополією великого капіталу.
Як наслідок, у кульмінаційний момент і відбулася
Революція Гідності. На мій погляд, постпомаранчевий
період був сповнений подвійним змістом. З одного
боку, країна набирала оберти демократичних реформ
(від адміністративно-територіальної до конституційної), пов’язучи наше буття з євроінтеграцією.
З іншого, в Україні ще зберігається неприборкане
економічне «его» – монополія потужного капіталу.

– Як ви ставитесь до заяв про те, що «майданні
протести» носили замовний характер?
– Мені якось вже доводилось вказувати російським колегам на дані, які напередодні Революції
Гідності отримав Міжнародний інститут соціології
Національного університету «Києво-Могилянська
академія». Йдеться про те, що тільки протягом
листопада-2013 у країні втричі збільшився рівень
соціального протесту. Також хотілося б нагадати
про «помаранчеві» протести, коли Партія регіонів
завезла з Криму і Донбасу до Києва близько 10
тисяч «тітушек». На той час, восени-2004 спроби
моделювання конфлікту виявилися марними (як
показали результати моніторингу).
– Що, на ваш погляд, змінилося після останніх
«майданних» подій?
– Зважаючи на моніторингові результати, можу
сказати: процес трансформаційних змін знаходиться у завершальній фазі своєї динаміки – старі
соціальні інститути вщент руйнуються, а на їх
місце постають нові. Зважаючи на дослідження
Української школи архетипіки, через рік-два
відбудуться стрибкоподібні зміни в самосвідомості, що кардинально змінить ситуацію в країні.
Суспільство знову повернеться до «помаранчевих
паростків»…
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

ГОВОРЯТЬ ОЧЕВИДЦІ

«Медичний пункт
зробили у бібліотечному
холі»
Руслан Добровольський, лікар медслужби
штабу національного спротиву:
– …У Парламентській бібліотеці колектив працівників
був приязний, допомагали, чим могли. Ми організували
чергування, забезпечили харчування й прибирання.
Медичний пункт зробили у бібліотечному холі, який
незабаром перетворився на операційну. Спочатку був
один стіл, потім – другий, третій. Траплялися ситуації,
коли всі хірургічні столи і ноші були зайняті бійцями.
До нас приїжджали хірургічні бригади з інших міст. Я
працював як сімейний лікар і невропатолог, частково
як організатор…

«Люди були шоковані»
Юлія Пішта, волонтерка:
– Коли я приїхала на Майдан, почула, що його
будуть штурмувати. Хлопці із «Самооборони» перекрили дорогу і не давали туди пройти… Люди
були шоковані, не знали, що робити. Але якось так
зорганізувалися, почали сніг у мішки накладати, тоді
якраз мороз був… Збивали сніг з Майдану, укріпляли
барикади з боку Інститутської та Будинку профспі-

лок… Потім бачила, як діти сніг прибирали, з совком
ходили, маленькі такі…
Пам’ятаю, як хлопці казали: «Смерть перша є, значить
будемо йти на смерть. По-іншому не вийшло, отже,
будемо так воювати».

«Між нами став
священик»
Володимир Бойко, активіст:
– Я йшов у такому запалі… Опинився біля одного
з автобусів, що був на Грушевського. Ми почали
кидати каміння, бруківку, бо іншої зброї не було.
По нас стріляли… Хлопці почали підносити коктейлі.
Пригадую, як утрьох стояли біля автобуса. Незважаючи на каску, моя голова була розбита бруківкою, яку жбурив «беркутівець». Якби та каска була
будівельна, то розсипалася б. У голові зашуміло,
запаморочилося. Кров залила окуляри. Між нами
вийшов священик. Він підняв руки вгору, щоб усі
зупинилися. Бо так виходило, ніби йде братовбивча
війна. Міліція і ми – громадяни однієї держави. І це
спрацювало: священик вплинув своєю присутністю,
зупинилась атака. Виникла буферна зона. Люди
тоді підходили до міліціонерів й казали: «Що ж ви
робите, навіщо стріляєте?» Я тоді цілу ніч не спав.
Відчув справжню війну...
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«Лінія довіри»: довіряємо, але перевіряємо
Микола ПАЦЕРА

Столична влада веде активну боротьбу з корупцією
за підтримки жителів міста.
З цією метою при міськадміністрації працює «Лінія
довіри», скориставшись
якою кожен киянин може
повідомити відомі йому
факти зловживань і порушення закону.
«Лінію довіри» створено за дорученням голови КМДА Віталія
Кличка у листопаді 2014 року управлінням з питань запобігання та
виявлення корупції КМДА. Кияни
мають змогу передати інформацію щодо зловживань посадовими
особами, у тому числі й з апарату
КМДА, через електронну поштову
скриньку corruptionnet@ukr.net
або за телефонами (044) 202-60-11,
096-588-11-88 з понеділка по четвер
із 9 до 18 години, у п’ятницю з 9
до 16.45 (обідня перерва з 13.00
до 13.45).
Як розповіла «Вечірці» заступник начальника управління з
питань запобігання та виявлення корупції міськадміністрації

Віра Олійник, на лінії працюють
дев`ять чергових. Вони приймають
повідомлення, що надходять на
електронну адресу чи по телефону,
вносять їх до облікової таблиці
та спеціального журналу. У кінці
робочого дня ця інформація надається керівництву управління,
яке розподіляє повідомлення для
перевірки своїми працівниками
або ж за належністю правоохоронними та іншими органами.
– Під час отримання повідомлення телефоном уточнюються ім’я
заявника та контактна інформація,
з’ясовується, у чому саме вбачаєть-

НАТО – УКРАЇНА
Андрій КОВАЛЕНКО

Після початку російської агресії
проти України у 2014 році рівень
суспільної підтримки інтеграції з
Північноатлантичним Альянсом зріс
кардинально. Україна на законодавчому рівні скасувала позаблоковість і задекларувала вступ
до НАТО як зовнішньополітичний і
безпековий пріоритет.
Водночас майбутнє нашої держави в
Альянсі ще й досі виглядає невизначеним,
почасти ж – навіть сумнівним. Про боротьбу
з міфами щодо НАТО, наріжні військово-політичні критерії, яких нам слід досягти, а
також про роль громадських організацій у
популяризації стандартів Альянсу «Вечірка»
спілкувалася з головою
Всеукраїнської громадської ліги «Україна-НАТО», кандидатом політичних наук
Сергієм Джерджем.
Громадська Ліга
об’єднує 65 недержавних організацій з усієї
України. Більшість ГО працює в безпековій
царині. Хоча є організації, які опікуються
медициною, гендерною політикою, соціальним захистом ветеранів армії й силових
структур тощо. Головне, що їх об’єднує, –
це визнання євроатлантичних цінностей і
підтримка курсу на повноцінне членство
України в НАТО шляхом створення відповідного інформаційного поля.
– Такого консорціуму однодумців у організаціях, що працюють на терені європейської інтеграції, немає, – ділиться Сергій
Джердж. – Це надає нашим зусиллям у
просуванні стандартів НАТО в Україні більшменш системного характеру. З іншого боку,
Євросоюз має низку донорських програм,
спрямованих на євроінтеграційний громадянський сектор. Північноатлантичний
Альянс у жодній країні не проводив інформаційних кампаній. Не буде цього і в Україні.
Переконувати у доцільності євроатлантичної
перспективи повинна українська сторона.
Причому зусилля мають бути спрямовані
не лише на обласні міста, а передовсім на
малі містечка, районні центри та села. Це і є
важливою складовою місії Громадської ліги.

ся прояв корупції, – пояснила Віра
Олійник. – Хоча приймаються й
анонімні повідомлення за бажанням заявника – вони реєструються
з відповідною позначкою. Доволі
часто інформація не стосується
конкретної особи та не містить
фактичних даних, які могли б бути
перевірені.
Працівникам управління, залученим до роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший
спосіб у своїх інтересах отриману
інформацію. За невжиття передбачених законом заходів у разі

виявлення корупційного правопорушення загрожує адміністративна
відповідальність відповідно до
статті 172-9 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
У разі встановлення за результатами перевірки фактів, що
можуть свідчити про вчинення
корупційних або пов’язаних із
корупцією правопорушень, працівники управління інформують щодо
них у письмовій формі міського
голову та спеціально уповноважених посадовців. За результатами
відповідних повідомлень правоохоронними органами порушуються кримінальні справи щодо
конкретних осіб.
– Скажімо, був випадок, коли
на «Лінію довіри» звернувся підприємець із інформацією про те,
що співробітник Департаменту
земельних ресурсів КМДА за сприяння у підписанні додаткової угоди
про поновлення договору оренди
земельної ділянки між Київською
міською радою та його підприємством вимагає 50 000 грн, – розповідає Віра Олійник. – Працівники
управління перевірили, чи дійсно
вказана особа працює у Департаменті і чи може вона мати вплив
на вирішення вказаного питання.

Після підтвердження інформації
представник управління звернувся до правоохоронних органів.
З’ясувалося, що працівниця Департаменту мала отримати кошти від директора підприємства у
два етапи. Під час вручення ним
другої частини грошей її було затримано…
Інший приклад. Представник
комерційного підприємства повідомив на «Лінію довіри», що
керівник одного з комунальних
підприємств міста з посередницею вимагають у нього 200 тисяч
гривень за продовження терміну
дозволу на розміщення торгової
точки на одному з столичних новорічних ярмарків. Інформацію
перевірили, вона підтвердилася.
За підсумком спецоперації, проведеної правоохоронними органами
за сприяння управління, порушено
кримінальну справу за частиною 3
статті 368 Кримінального кодексу
України (прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Всього ж із початку року на
«Лінію довіри» надійшло понад
230 повідомлень, значна частина
яких знайшла підтвердження в
ході перевірки.

«74 відсотки громадян –
за співпрацю з Альянсом»


ЧЛЕНИ НАТО УБЕЗПЕЧЕНІ ВІД ЗБРОЙНОГО НАПАДУ, В УКРАЇНІ Ж ГИНУТЬ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ

Хоча здебільшого й доводиться працювати
на волонтерських засадах.
Щодо перспективи вступу України до
НАТО, пан Джердж – оптиміст. Він вважає,
що нам лишилося зробити вирішальний крок,
аби стати повноправним членом Альянсу.
Попри те, що український Крим анексовано
Росією, а в частині Донбасу триває війна.
Керівництво ж НАТО є вельми стриманим
у цьому питанні, навіть не натякаючи на
позитив щодо українського членства. На
чому ґрунтується таке переконання експерта?
– Жодна країна не співробітничає так
тісно з НАТО, як Україна, причому ще з
початку своєї незалежності, – вважає Сергій Джердж. – Ми є членами програми
«Партнерство заради миру», беремо участь
практично у всіх міжнародних місіях, які
провадить НАТО. Так, у Афганістані були у
складі литовського батальйону наші військові лікарі. В Косово беруть участь підрозділи
Міністерства внутрішніх справ. Спільна
українсько-литовсько-польська бригада –
теж елемент інтеграції. Для нашої країни це
використання на практиці стандартів НАТО,
його технічних регламентів, налагодження
алгоритмів взаємодії.
На думку експерта, ще й дотепер Росія

Річна програма – це план
реформування країни. Позаяк
до Альянсу вступають не лише
Збройні Сили чи СБУ окремо,
а інтегрується вся країна
з політичними процесами,
економікою
та її агенти впливу намагаються поширювати в масовій свідомості низку міфів про
НАТО, аби унеможливити вирішальний
крок України до членства в Альянсі.
– Наприклад, міф так званого нейтралітету або позаблоковості. Він свідомо продукується, щоб Україна і далі перебувала поза

західними безпековими структурами. Тоді
для Росії її легше завойовувати, зрештою,
впливати на ситуацію не лише у військовій
площині, а й в економічній, енергетичній та
інших сферах. Нині є очевидним: політика
позаблоковості, що втілювалася за правління
Януковича, призвела до катастрофічних
наслідків. Сьогодні країни-члени НАТО не
воюють, а в Україні триває війна, гинуть
тисячі наших людей, – констатує Сергій
Джердж.
Ще один міф – це буцімто неможливість
вступу України до НАТО через анексію
Криму і війну на Донбасі. За словами пана
Джерджа, насамперед наша держава не має
територіальних претензій до інших країн. Те,
що ми стали об’єктом військової агресії, не
наша вина – ні народу, ні нинішньої влади.
Навіть цинічно в цьому аспекті дорікати,
що частина української території окупована. Україна поза НАТО так чи інакше буде
об’єктом російських провокацій.
Громадська ліга, очолювана Сергієм Джерджем, координує свою діяльність з державними органами згідно із Річною національною
програмою на 2017 рік під егідою Комісії
«Україна-НАТО». Це об’ємний документ,
який охоплює практично всі державні сфери
у фокусі їх реформування. Хоча він і здається
аж надто загальним і позбавленим якихось

чітких індикаторів, на думку експерта, його
значення важко переоцінити.
– Річна програма – це план реформування країни. Позаяк до Альянсу вступають
не лише Збройні Сили чи СБУ окремо, а
інтегрується вся країна з політичними
процесами, економікою. Звісно, якщо ми
досягнемо військових стандартів НАТО, то
потужність нашої армії зросте в рази. Проте
навряд чи це можливо за слабкого «тилу».
Тому в Річній програмі на чільних місцях
– і реформа судової системи, і боротьба з
корупцією, і зміна виборчого законодавства,
і спрощення умов ведення бізнесу. До речі,
частина пропозицій від Громадської ліги,
які ми подавали через Міністерство закордонних справ і Держкомітет телебачення і
радіомовлення, була врахована.
Пан Джердж вважає, що рівень суспільної
підтримки вступу України до НАТО сьогодні
високий як ніколи.
– Є соціологічні дані: 74 % громадян
з тих, які візьмуть участь у референдумі
чи опитуванні, скажуть «так» співпраці
України з НАТО. І такий плебісцит потрібно
провести, щоб зняти будь-які спекуляції у
майбутньому. Проте така підтримка – не
привід розслаблятися чи заспокоюватися.
Адже жодну стратегію неможливо втілити
без належної інформаційної підтримки.
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20 НАША МОВА

Столиця переходить
на державну

ФАКТ
60 відсотків киян у повсякденному житті вживають
українську як основний лінгвістичний засіб комунікації. Про це свідчать дослідження, проведені
соціологічною групою «Рейтинг». Означений
факт є об’єктивним чинником необхідності захисту державної мови у столиці.

 ЗАВДЯКИ ЗУСИЛЛЯМ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ КИЯНИ ПОСТУПОВО
ПОЗБУВАЮТЬСЯ РУСИЗМІВ У СПІЛКУВАННІ

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Мовна «р»-еволюція у
столиці-2017: спільнодія
як ресурс формування
національної ідентичності» — так називався круглий стіл, який було організовано Департаментом
суспільних комунікацій
КМДА.
Цей захід об’єднав представників міської влади, громадських
організацій, Київського університету імені Бориса Грінченка
та муніципальних ЗМІ. На думку
учасників круглого столу, рішення
Київради, яке зобов’язує столичні
заклади перейти на рідну мову,
неможливо реалізувати без підтримки громади.
Як з’ясувала «Вечірка», це питання постало на порядку денному ще два роки тому, коли в
міськраді зареєстрували проект
рішення «Про подолання наслідків совєцької окупації у мовній
царині». Завдяки цьому столичні
депутати ухвалили, що державна
мова є мовою роботи, діловодства і документації всіх органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
комунальної форми власності, а
також мовою офіційних оголошень і повідомлень.
Звісно, столична рада в цьому
плані виконує виключно рекомен-

даційну функцію. Адже органи місцевого самоврядування позбавлені
функцій контролю за дотриманням
законодавства у сфері захисту прав
споживачів.
Як показує аналіз, на міських
вулицях все частіше звучить рідна
мова. На це звернула увагу заступник директора Департаменту
суспільних комунікацій КМДА
Тетяна Гузенко. За її словами,
сьогодні простежується тенденція
до збільшення перегляду телепрограм українською, також зросла
кількість україномовних книжок.

Водночас ще існує проблема в Інтернет-середовищі, оскільки найбільш рейтингові сайти в Україні
здебільшого російськомовні.
– Ми закликаємо всіх до популяризації української мови як
важливого чинника національної
ідентичності, – наголосила Тетяна
Гузенко. – За підсумками опитування, переважна більшість киян
підтримує посилення державного
статусу української мови та розширення сфери її застосування.
Зважаючи на суспільний запит,
Київ став першим містом, в якому

міськрада ухвалила важливе рішення щодо забезпечення мовної
політики. Цей вистражданий документ було прийнято з ініціативи
депутатської фракції «Свобода».
Аналізуючи мовну ситуацію в
столиці, учасники круглого столу
дійшли до такого висновку: українську потрібно не стільки захищати,
скільки розвивати. Про це, зокрема,
розповіла волонтерка проекту
«Безкоштовні курси української
мови» Ольга Андрусенко: за її
даними, в нашому місті вже отримано понад тисячу заявок від

Із резолюції круглого
столу «Мовна «р»-еволюція
у столиці-2017: спільнодія
як ресурс формування
національної ідентичності»

ДО ТЕМИ

«Настав час розчищати
дорогу українській»
Незважаючи на конституційний статус, наша мова й досі не
закріплена у сфері різноманітних послуг. У магазинах, кафе
та ресторанах доволі складно
домогтися якісного обслуговування рідною мовою. До
такого невтішного висновку
дійшов депутат Київради, голова депутатської фракції «Свобода» Юрій Сиротюк.
— Юрію Миколайовичу, ви особисто брали участь у проведенні
круглого столу, присвяченого мовним питанням, поділіться своїми
думками з цього приводу.
— Обговорення засвідчило величезну увагу суспільства до проблеми
забезпечення мовної справедливості
в Україні, подолання наслідків кількасотрічної окупації, що супроводжувалася насильницькою русифікацією.
Настав час розчищати дорогу українській мові, яка є основою ідентичності
нашої нації та, як не дивно, одним із
ключових факторів безпеки держави.
Це добре усвідомлює українське суспільство, але, на жаль, ніяк не зрозуміють нинішні можновладці, які до
речі так і не спромоглися підписати
відхилений ще у 2014 році колонізаційний закон Ківалова-Колесниченка
(цей Закон суттєво розширив права
регіональних мов — Ред.).

— Дехто з учасників круглого
столу говорив про те, що рідну мову
треба не стільки захищати, скільки
розвивати…
— Мова — це живий організм. Змінюється світ, розвивається й мова. Тому
варто дивитися на сучасне і майбутнє
світу крізь власні окуляри, а не автоматично запозичувати чуже світобачення.
Тож ми повинні підбирати відповідні
словосполучення і для популярних виразів. Наприклад, слово «комп’ютер»,
на думку деяких мовотворців, доцільно
замінити на «стільник». У будь-якому
разі для нас головне не засмічувати
українську непотрібними словами.
До речі, хочу повідомити дуже цікаву
новину: нещодавно вийшов «Словник
української мови VI століття» під редакцією професора Івана Ющука. Там
понад вісім тисяч слів. Як бачимо, і в
ті далекі часи, і нині українська здатна
відповідати на різні виклики. Нині вона
має бути сучасною. Отже і нам треба
крокувати в ногу із сучасністю, говорити українською мовою майбутнього.
— Чому, на ваш погляд, сьогодні
потрібно якомога більше приділяти
уваги українській мові?
— Насамперед тому, що мова —
основа безпеки державності. Чим
більше в Україні української мови,
тим менше можливостей для жонглювання проблемами «рускоязичних».
А вони, як відомо з воєнної стратегії

киян, які бажають пройти курси з
вивчення рідної мови.
— Курси української мови діють
із 2013 року. Починалися зі сходу.
За цією програмою вже працюють
20 міст України. Наразі у нас 1670
заявок. У Києві цього року – 1012
заявок, — розповіла Ольга Андрусенко. — Люди хочуть вчитися, хочуть говорити українською. За чотири роки 2100 слухачів отримали
відповідні сертифікати. «Мовних»
волонтерів — більше сотні по всій
країні, в тому числі у фронтових
містах. Лише в одному Києві діють
12 груп і 2 розмовні клуби.
Наразі столична влада продовжує проводити інформаційну
кампанію «Київ україномовний»,
організовувати мовні курси для
журналістів комунальних ЗМІ. До
речі, разом з КП «Вечірній Київ»
підготовлено до друку серію кишенькових календарів «Говори
правильно». Також чиновники
проаналізували Інтернет-сайти органів державної влади та місцевого
самоврядування, звертаючи увагу
на документи та офіційні листи.
Завдяки цьому складено перелік
типових помилок, характерних
для ділового спілкування.
Ці та інші «ноу-хау» спрямовані
на те, щоб позбутися русизмів і
таким чином долучитися до виконання важливого рішення — «Концепції розвитку української мови,
культури та виховання історичної
пам’яті у жителів міста Києва на
2015-2020 роки».

Учасники круглого столу вважають за
доцільне:

країни-агресора, вважаються «заручниками». Отож, хочуть вони того чи ні,
а сюди можуть прилетіти «захищати»
російські снаряди. Зрештою, не варто
забувати й про елементарне питання
справедливості. В державі, де нині
проживає майже 90 відсотків етнічних
українців, простежується відверта
мовна дискримінація. Це є ганебним
явищем. Особливо гидко чути мову
окупанта із вуст державних чиновників
в умовах війни.
— Що найближчим часом плануєте зробити в Київраді для розвитку
української мови?
—Особисто я планую відновити
дію наказу Міносвіти від 2008 року
про єдиний мовний режим у школах.
Цей документ варто ухвалити як акт
локальної дії й поширити його дію на
всі комунальні установи Києва. Столичні чиновники повинні спілкуватися
українською не лише в робочий час і
тому, що «так треба», а дотримуватись
мовного правила постійно. Також нам
потрібно спільними зусиллями добитись виконання нещодавно ухваленого
мовного рішення Київради, яке передбачає запровадження української як
першочергової в сфері громадського
обслуговування.

 Запропонувати Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації Концепції розвитку української мови,
культури та виховання історичної пам’яті у жителів
міста Києва на 2015-2020 роки ініціювати розроблення
міської цільової програми «Українська мова, культура
та історична пам’ять».
 Надавати всебічну підтримку громадським ініціативам з популяризації української мови серед
державних службовців, у закладах освіти, культури,
сферах сервісу та широкого вжитку.
 Сприяти максимальному поширенню інформації
про зміст рішення Київради «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві»
серед ГО промисловців та підприємців, організацій
роботодавців, суб’єктів господарювання.
 Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо
відновлення дії Постанови №1033 від 30 вересня 2009
року про запровадження мовного режиму у закладах
освіти.
 Сприяти організації безкоштовних курсів української мови для працівників сфери обслуговування
і розробці тематичних пам’яток.
 Залучити фахівців ринку до популяризації української мови через соціальну рекламу та мотиваційні
відеоролики про мову.
 Підтримати ініціативу Київського університету
імені Бориса Грінченка і звернутися до Київської міської ради з ініціативою оголошення 2019 року Роком
української мови у столиці.
 Сприяти виданню рукопису відомого мовознавця Івана Ющука «Словник української мови
VІ століття».
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ІСТОРІЯ СУЧАСНОСТІ

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

День народження
Республіки
 100 РОКІВ ТОМУ В КИЄВІ УХВАЛИЛИ III УНІВЕРСАЛ, ЯКИЙ РОЗПОЧАВ НОВУ ДОБУ
В ІСТОРІЇ КРАЇНИ
Юлія КОЛЕСНИКОВА

20 листопада (7-го за старим
стилем) 1917 року в Києві на
Софійській площі біля пам’ятника
Богдану Хмельницькому урочисто
зачитали III Універсал Центральної Ради, який проголошував
Українську Народну Республіку.
Тогочасні події коментує завідувач
відділу Інституту історії Академії
Наук, доктор історичних наук,
професор Владислав ВЕРСТЮК.
Перші телеграми про більшовицький
переворот у Петрограді надійшли в Київ
лише ввечері 25 жовтня (за старим стилем)
і реакцію викликали майже блискавичну.
Київські більшовики на засіданні виконкомів Рад робітничих, селянських і солТретій Універсал
датських депутатів закликають негайно
Української
взяти владу, та підтримки не знаходять.
Центральної Ради
Міська Дума створює Комітет, який має
(7 листопада 1917 р.
охороняти порядок у місті. Думу підтримує
за ст. стилем)
Штаб Київського військового округу (КВО),
який забороняє будь-які мітинги, демонстрації та вуличні зібрання. І Дума, й КВО
По-перше, «черпідтримують повалений Тимчасовий уряд. воні» й наші «ліві»
Усе це не може не призвести до кон- мали зовсім інше бафлікту між трьома політичними силами чення розвитку кра– Думою та КВО, Центральною Радою та їни, її суспільно-побільшовиками. Вирішальною стає повна літичної організації.
підтримка делегатами III Військового Як уже в еміграції
з’їзду. Делегати з’їзду (більшість – есе- напише Винниченко,
ри) просять ЦР оголосити про створення «ми були не стільки
Республіки.
соціалістами, скільки
– Виходить, що хоча за київською демократами». Тобто,
Думою стояли війська КВО та попри це були зовсім різні повсі зусилля більшовиків влада у країні літичні сили, й конфлікт
перейшла до ЦР, і порівняно легко. Чим між ними був неминуце пояснити?
чим.
– Двома тенденціями. По-перше, ЦР
По-друге... Ось як тоді
за півроку політичної діяльності зробила писав про розбіжності між
Київ загальноукраїнським політичним більшовиками та українцентром, чого не було раніше. Київ і ЦР ською революційною демооб’єднали й українські політичні сили, й кратією друкований орган
російські, єврейські та польські організації УСДРП «Робітнича газеУкраїни демократичного напрямку. Аль- та»: «І тоді, коли ми йшли,
тернативі Центральній Раді тоді просто здавалося, однією лавою,
не було. По-друге, після жовтневого пе- ми ніколи не зливалися. Ми стояли за
ревороту розпочався спонтанний розпад Українську демократичну республіку.
Росії… Ці тенденції спиралися на масову Більшовики були цілковито проти сего
підтримку Центральної Ради більшістю нашого домагання. Вони зовсім байдужі
населення країни. Уже саме утворення до життєвих національно-культурних і
ЦР викликало неймовірне піднесення в політичних потреб нашого пролетаріату.
усіх українських губерніях і військових ча- Наші різниці були завше великі».
стинах, де переважали
– Владислаукраїнці. Більше того.
ве ФедоровиIII Універсал декларував початок
Саме ініціатива знизу
чу, чи відомо,
соціально-економічних
весь час підштовхувала
хто написав
і політичних реформ,
текст III УніЦР до рішучіших дій.
версалу, як
Словом, ідея ствонаціоналізацію землі,
його обговорення власної демо8-годинний робочий день,
кратичної республіки
рювали?
встановлював державний
– Вважаєтьпросто висіла у повітрі.
контроль за виробництвом,
Жовтневий переворот
ся, що автор
розширював права органів
– тодішній
у Пітері тільки прискорив події.
прем’єр-мімісцевого самоврядування...
– Найбільші фракністр, письменції в ЦР належали українським есерам, ник і лідер УСДРП Володимир Винниченякі відстоювали інтереси простих селян ко. Та, думаю, текст став колективним
(лідер фракції – Грушевський) і УСДРП твором. 19 листопада текст Універсалу
(лідер – Винниченко). Чому вони не обговорив уряд. Наступного дня текст
знайшли спільної мови?
винесли на обговорення Малої Ради.
– До жовтня 1917-го знаходили. «Чер- Засідання відкрив голова ЦР Михайло
воні» підтримували ЦР, а РСДРП стала Грушевський і заявив: «Для того, щоби
єдиною в Росії політсилою, що визнавала крайова власть стала справжньою факправо націй на самовизначення. Київські тичною властю, під нею має бути міцна
більшовики входили навіть у Малу Раду. підвалина, і такою підвалиною може
До повного розриву дійшло тільки у грудні бути тільки проголошення Української
1917-го. Чому?
Народної Республіки!».

– Власне, 20 листопада й стало днем народження нової
держави... Якою ж наші прадіди бачили
Україну?
– Перш за все – демократичною. Про
це говорить навіть назва молодої республіки – «народна». Як згадував сучасник
подій, цим «бажали підкреслити ідею
народоправства та демократії».
III Універсал декларував початок соціально-економічних і політичних реформ, націоналізацію землі, 8-годинний
робочий день, встановлював державний
контроль за виробництвом, розширював
права органів місцевого самоврядування, гарантував свободу слова та друку,
віросповідання, свободу зібрань, права
на страйк, встановлював рівність усіх мов
республіки та національно-персональну
автономію для росіян, євреїв і поляків як
представників трьох найбільших міноритарних народів України. Мала пройти
судова реформа.
Тут варто зробити репліку вбік. Наприкінці 80-х – на початку 90-х Грушевського
часто називали першим Президентом
України. Це помилкове судження. Ані в
III Універсалі, ані в Конституції посади
Президента не передбачалося. УНР мала
стати парламентською республікою.
Отже, бачимо, що III Універсал повністю
змінив політичне обличчя нашої країни,
і це було, як на мене, дуже симпатичне
обличчя.
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ДАТА

Ювілей
Універсалу
Рішення Центральної Ради відбивало настрої більшості населення України і, на думку багатьох
істориків, на момент прийняття
документу склалися всі умови для
проголошення повної державної
незалежності. Втім, зробивши
ставку на автономію у складі Федеративної Росії, верхівка влади
змарнувала багато енергії і часу,
аби втілити у життя прагнення
народу.
Подекуди ІІІ Універсал сприйняли як
проголошення незалежності. Утворення
УНР активно обговорювалося міськими
думами. Їх позиція була надзвичайно
важлива для повної легітимізації влади
Центральної Ради. Адже великі міста
були як правило індиферентними до
українського руху, хоча й не позбавлені
активних та досить потужних українських громад. Саме вони організували
20-тисячну маніфестацію у Петрограді
12 березня та Свято Свободи за участю
100 тисяч осіб у Києві 19 березня.
– Третій універсал так чи інакше
зачіпав інтереси практично усіх мешканців України, адже у ньому йшлося про
розв’язання найболючіших проблем –
земельного та робітничого питання,
припинення світової війни, скасування
смертної кари, амністії політичним в’язням, забезпечення громадянських прав
та свобод, прав місцевого самоврядування та національних меншин, – розповідає науковий співробітник Інституту
історії України НАН України Віталій
Скальський.
Разом з тим, історики відзначають,
що у своїх документах УЦР, попри брак
часу, надто вже обережно ставилась
до проголошення повної незалежності
України.
– Перший Універсал просто сказав,
що є щось таке, де ми будемо панувати.
Другий Універсал – це вже були елементи автономії і створення уряду. Третій
проголошував Українську народну
республіку, і Четвертий – проголошення
самостійності, – говорить директор Музею Української революції Олександр
Кучерук. – Однак ніхто не заперечує, що
Третій Універсал, проголошення УНР —
кульмінація революційних подій 1917
року в Україні, які були етапом найвищого піднесення визвольного руху проти
багатовікового пригнічення нашого
народу російським царизмом, правителями інших держав
Значну частину відповідальності
за декларовані акти поклали на плечі
очільника УЦР Михайла Грушевського.
Однак багато науковців стають на бік,
без сумніву, найвидатнішого політичного діяча ХХ століття, аргументуючи
тим, що Грушевський діяв відповідно до
готовності суспільства.
– Склався уже певний стереотип,
згідно з яким Грушевський-історик – це
дуже добре, а Грушевський-політик –
навпаки, зі знаком мінус, бо не реалізував тих цілей, які ставив тоді перед ним
народ. Чомусь легко з позицій теперішнього дня судити тодішнього очільника
України. Але давайте подивимось на це з
іншого боку. Так, у спільноті давно панувало бажання про незалежність, – зауважує історик Михайло Ковальчук. – Та
буває так, що люди самі не усвідомлюють наскільки вони готові або не готові,
як у цьому, до втілення цих бажань. Не
будемо забувати про те, що багаторічні
війні і боротьба посіяли величезні сумніви у населення. І десь на підсвідомому
рівні люди боялися кардинальних змін,
аби не втрати хоча б те, що є…
Олександр ПИРЛИК
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КУМИРИ

Олегу Блохіну –
Цьогорічний листопад для багатьох
українських уболівальників асоціюється з живою легендою українського футболу. Про Олега Блохіна
як гравця вже написано стільки, що
знайти щось нове і додати до раніше сказаного практично неможливо. Тому звернемо свій погляд
на деякі інші цікаві факти з життя
видатного динамівця.
ПРО «ЗОЛОТИЙ М’ЯЧ»
ДІЗНАВСЯ НА ЗЙОМКАХ

Про те, що його визнали найкращим
гравцем Європи, Олег Блохін дізнався, знімаючись у передноворічній телепрограмі.
Напередодні Нового 1976 року в газетах
з’явилося коротке повідомлення ТАРС:
«Традиційний референдум, що проводиться
французьким тижневиком «Франс Футбол»,
назвав 23-річного форварда київського
«Динамо» і збірної СРСР Олега Блохіна
найкращим футболістом Європи 1975 року.
Серед 32-х гравців із вісімнадцяти країн
Блохін набрав 122 очки. Наступні за Блохіним – Франц Беккенбауер, Йохан Кройф,
Берті Фогтс і Зепп Майєр навіть всі разом
не набрали цієї суми. Олегу Блохіну, який
переміг у двадцятому за рахунком опитуванні футбольних журналістів європейських
країн, буде вручений «Золотий м’яч».
Олег тоді брав участь у передноворічній
телевізійній передачі «Старт». І раптом
ведучий, який хотів зробити сюрприз,
повідомив про телефонну розмову з Парижем: Блохін названий кращим футболістом Європи! Спортсмен розхвилювався.
Він насилу підбирав відповідні слова,
збивався, говорив, що щасливий і радий
за свою команду. А на запитання, кого
запросить на перший новорічний вальс,
не замислюючись відповів: «Свою маму».

ТАЛАНТ
У ГЕНАХ

Олегу Блохіну, напевно, сам Бог велів
стати спортсменом. Адже виріс він у спортивній сім’ї. Його мама, Катерина Захарівна
Адаменко, – відома в минулому легкоатлетка,
заслужений майстер спорту. Досить сказати,
що вона другою в країні змогла подолати
стометрівку швидше, ніж за 12 секунд. Вносила поправки до рекордів України. Батько
Олега – Володимир Іванович Блохін – пройшов війну, багато років займався різними
видами спорту. Порушив сімейну традицію
лише старший брат Микола (у них 13 років
різниці), який реалізував себе не на легкоатлетичній доріжці (хоча, будучи студентом
Київського університету, виконав норматив
першого розряду, пробігши 100 метрів за
11,1 секунди), а в галузі хімії.

ТРАВМА
НЕ ЗАВАДИЛА

14 травня 1975 року київське «Динамо»,
впевнено здолавши з рахунком 3:0 у фіналі
Кубку кубків угорський «Ференцварош»,

ДЕКІЛЬКА ЦИФР
За збірну СРСР Олег Володимирович провів 112 матчів (більше, ніж будь-хто) і забив
47 м’ячів. Зіграв у чемпіонатах СРСР 432
рази і забив 211 м’ячів (це ще два всесоюзних рекорди). У п’яти випадках (частіше за
інших) очолював список бомбардирів першостей. 15 разів (як ніхто інший) називався у
числі кращих гравців сезону, причому в 13 (!)
випадках під першим номером. Тричі в результаті референдуму радянських спортивних журналістів, організованого тижневиком
«Футбол-Хокей», визнаний кращим футболістом (у 1973, 1974, 1975 роках).

завоювало перший в історії радянського
футболу єврокубковий трофей. Один із
голів у тому матчі забив Олег Блохін. Але і
зараз, після стількох років, не всім відомо,
що тоді він вийшов на поле з травмою.
Шви з хворої ноги Олега лікар команди
зняв всього за кілька годин до гри. Через
два тижні вже у рідному Києві Блохіну і
його партнерам по тій зірковій команді
при повних трибунах Республіканського
стадіону вручали посвідчення і значки
«Заслужений майстер спорту». «Наше покоління грало не за гроші», – через роки
згадував Олег Блохін.

УНІКАЛЬНА
КАСЕТА

9 вересня 1975 року українські вболівальники марно вивчали теле- і радіопрограми:
репортажу з Олімпійського стадіону в Мюнхені, де зустрічалися «Баварія» і «Динамо»,
там не було. І тільки близько опівночі в
«Останніх новинах» країна дочекалася ко-

роткого повідомлення: «У першому матчі за
Суперкубок київське «Динамо» з рахунком
1:0 перемогло мюнхенську «Баварію». На
67-й хвилині гол забив Олег Блохін».
«У мене є касета, де записаний мюнхенський матч із «Баварією» за Суперкубок,
хоча у нас ця гра не транслювалася. Цікаво,
що касету я отримав випадково. Якось у
віденському аеропорту до мене підійшла
жінка і ламаною мовою запитала: «Ви Олег
Блохін?». Я подумав, що вона впізнала мене
і просто хоче взяти автограф. Виявилося,
що жінку звали Александра Граматка, вона
працювала режисером у Гамбурзі. Її компанія
хотіла зняти фільм про нашу команду, яка
1975 року виграла Кубок кубків і Суперкубок Європи. Чесно кажучи, спочатку хотів
відмовитися, та й не до розмов мені тоді
було. Але коли вона сказала, що у неї є касета
нашого поєдинку в Мюнхені, я одразу забув,
що мені кудись треба летіти ... А фільм у
підсумку дійсно зняли», – розповідає про
пам’ятну зустріч ювіляр.

КИЇВ ЧИТАЄ

«Паперові гроші можуть зникнути,
а друкована книжка залишиться…»
Андрій КОВАЛЕНКО

Про те, як читають кияни, що робить київська влада для популяризації української літератури, яким
має бути розвиток книговидавничої
галузі в Україні й про перспективи паперової книжки, «Вечірка»
спілкувалася з головою Київської
організації Національної спілки
письменників України Володимиром Даниленком.
Як відомо, Київська організація НСПУ
успішно співпрацює з міською владою,
беручи участь у низці видавничих проектів.
– Завдяки цільовій програмі «Київ інформаційний», столичні бібліотеки поповнюються книжками сучасних українських
авторів, – розповідає Володимир Даниленко.
– У розвинутих країнах світу є аналогічні
проекти. Вони підтримують такі вразливі
сегменти книжкового ринку, як поезія,
есеїстика, коротка проза, твори дебютантів
у літературі. У цьому сенсі програма «Київ
інформаційний» виконує свою місію…
Певною проблемою в популяризації
української літератури є тенденція оцінювати її винятково за критеріями ринкового
успіху. За словами пана Даниленка, не всі
книжки мають бути успішним комерційним товаром.
– Поезія не може бути комерційною,
оскільки її читає значно вужче коло читачів.
Втім, без розвитку поезії будь-яка національна література буде ущербною. Хоча

в Україні сьогодні найбільше естетичних
пошуків і здобутків можна знайти саме в
поезії та малій прозі. Мені доводиться часто
впорядковувати антології для видання в
Україні й за кордоном. Тож я регулярно
перечитую періодику, Інтернет і книжки
багатьох авторів. Якби довелося визначати
рейтинг сучасної української літератури,
то поставив би на перше місце оповідання, на друге – поезію, а на третє – роман.
В Україні є два десятки сучасних авторів,
які на дуже високому художньому рівні
пишуть оповідання.
В оцінці стану вітчизняного художнього
книговидання почасти непросто визначити, чи це є перманентний бум, чи млява
стагнація. З одного боку, культурна мапа
нібито рясніє книжковими виставками,
літературними фестивалями, форумами

тощо. З іншого – можна подекуди спо- книги, який має займатися розвитком цієї
стерегти низьку відвідуваність бібліотек галузі. Зокрема підготовкою та лобіюванта книгарень, зменшення книжкових на- ням потрібних законів, що сприятимуть
кладів, зникнення колись популярних вітчизняному книговиданню. Йдеться також
літературних часописів.
про модернізацію бібліотек, створення
– Насправді не все так безнадійно, – пе- читацьких клубів по всій країні, школи
реконаний Володимир Даниленко. – Якщо перекладу з української мови та перекладів
брати український книжковий ринок в і популяризації української літератури за
цілому, то він усе ще має постколоніальну кордоном. Потрібна державна політична
природу. Але після Революції Гідності, на воля, аби вивести український книжковий
тлі війни з Росією, ситуація почала поліп- ринок із колоніальної залежності від російшуватися. Наприклад, збільшується мережа ського книговидавничого бізнесу. Українські
українських книгарень «Є». В книжкових видавничі закони мають працювати так,
мережах з російським капіталом збіль- щоб російську книжку завозити в Україну
шується відсоток українських книжок. було невигідно.
Розширюється ареал
Водночас, Володимир
української мови.
Даниленко не поділяє нині
Якщо брати український
Завдяки кіноперепоширену думку: мовляв,
книжковий
ринок в цілому, незабаром книга остаточно
кладу та моді на все
українське, почина- то він усе ще має постколо- перейде в електронний
ється підйом в усіх
ніальну природу. Але після формат і продаватиметься
видах мистецтва:
Революції Гідності, на тлі здебільшого на Amazon
в музиці, образотабо інших Інтернет-платвійни з Росією, ситуація
ворчому мистецтві,
формах. – Авторитетне
почала поліпшуватися.
літературі. Оживає
французьке видавництво
українське кіновиGallimard провело досліробництво. Якщо говорити про бібліо- дження, чи загрожує електронна книжка
теки, то є країни з непоганим досвідом паперовій. Результати привели до висновку:
модернізації бібліотечних закладів. На- в найближчі десятиліття паперовій книжці
приклад, є шведський і польський досвід, ніщо не загрожує. Як древній носій інфорякий можна просто запозичувати, не мації, книжка ще довго домінуватиме на
вигадуючи для цього власних рецептів. ринку. Адже це річ, яку можна помацати
– Книжковий ринок – важлива, страте- руками, подарувати комусь на день нагічна галузь, розвиткові якої держава має родження чи передати у спадок.
приділяти особливу увагу, – впевнений
Але до сучасної книжки будуть зростати
голова Київської організації НСПУ. – В вимоги. Вона має бути бездоганною в сенсі
нас з’явився нарешті Український інститут якості, зручності, дизайну.
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 16.11
Сильна
хмарність, дощ
Атм. тиск 756
о Вітер (м/с) 3,2
Вологість
повітря (%) 64
о
Відчувається +4

+5

АФІША

п’ятниця, 17.11
Хмарно,
невеликий дощ
Атм. тиск 755
о Вітер (м/с) 1,4
Вологість
повітря (%) 64
о
Відчувається +2

+4

ЦІКАВО

неділя, 19.11

субота, 18.11
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 3,4
Вологість
повітря (%) 67
о
Відчувається +4

+6

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 3,4
Вологість
повітря (%) 74
о
Відчувається +3

+5

виставки
ГАЛАНТНА ДОБА
ОЛЕКСАНДРА
РОЙТБУРДА

ТРАДИЦІЇ

Про гітару
Представляємо вам
найбільш цікаві факти
про музичний струнний
інструмент, який називається гітарою.
Гітара — це один із найпопулярніших музичних інструментів, умінням грати на якому
можуть похвалитися лише 6,5%
населення планети.
Аж до VI століття на цьому
інструменті грали за допомогою
смичка. Медіатори почали використовувати значно пізніше.
Брайан Мей (гітарист групи
Queen) замість нього використовував шестипенсову монету,
завдяки якій видобував із струн
гітари скреготливий звук. У
1971 році карбувати такі монети перестали, але монетний
двір Великої Британії з нагоди
світового турне групи 1993 року
зробив цілу серію цих монет.
А Сід Баретт (один із творців
групи Pink Floyd) іноді в якості медіатора використовував
запальничку Zippo.
До трійки найбільш світових
брендів гітарних виробників
входить Fender, Gibson і Ibanez.
Лео Фендер (засновник бренду Fender) був конструктором
найпопулярніших і легендарних
моделей електрогітар Telecaster
і Stratocaster, при цьому сам
не вмів ні налаштовувати інстрмент, ні грати на ньому.

16 листопада в Art Ukraine
Gallery (м. Київ, вул. Грушевського, 9-а) відбудеться відкриття
найабсурднішої та найглибшої
виставки цієї осені — проекту
«Галантна доба Просвітництва»
від Олександра Ройтбурда. Цей
проект представлено серією
псевдоісторичних іронічних
полотен, портретів-пейзажів,
що зображають філософів від
Декарта до Шопенгауера.

РЕФЛЕКСІЯ
ХУДОЖНИКІВ

17 листопада в народі вважали нещасливим. Намагалися не
виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ.
Говорили, що цього дня всі духи
виходять на свободу і намагаються проникнути в хату, щоб взяти
вугілля з печі. Вони не завдають
шкоди людям, але все-ж варто
поберегтися.
18 листопада вшановується
пам’ять Іони. У день Іони дівчата
зазвичай молилися святому для
того, щоб знайти хороших чоловіків.
Було прийнято розкидати у дворі
монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, в свою
чергу, теж проявляли активність і
запрошували дівчат на гуляння, які
тривали до самого ранку.
19 листопада вшановується
пам’ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. Зі святом Павла
пов’язують льодостав, замерзання
річок і озер.
 Багато зірок видно на небі –
буде холод. А якщо зірок практично
не видно, то на наступний день
можливі снігопади.
20 листопада вшановується
пам’ять святого Федота – одного з

Найдорожча гітара Fender
Stratocaster була продана за $
2,8 мільйона на благодійному
аукціоні. На ній залишили свій
автограф 12 світових гітаристів. Fender Midnight Opulence
є серійною гітарою, середня
вартість якої 90 тисяч доларів.
На надгробку найвпливовішого гітариста ХХ століття на
думку журналу Rolling Stone —
Джиммі Хендрікса — зображено
саме гітару Fender Stratocaster.
Під час запису альбому Oasis
Be Here Now (1997) на гітарі грав
Джонні Депп.
Спочатку гітари мали 4 струни, на яких грали черепаховими
пластинами. Тепер звичайний
інструмент має 6 струн, а медіатори роблять з різних матеріалів, що забезпечує чистоту
звуку.
Гітара Уоррен — це музичний
інструмент, на якому розміщені
від 7 до 15 струн.

мучеників, які постраждали за віру
в Христа (всього їх було близько 30
осіб). Саме Федот разом зі своїми
товаришами відкрито проповідував християнство, незважаючи на
те, що язичники примушували його
відректися від своєї віри.
 Якщо відлига, чекай морозів.
21 листопада одне з головних
церковних свят – собор Архістратига Михаїла та інших безтілесних
сил. В цей час аналізували природні
явища і намагалися передбачити,
якою буде погода в найближчі дні
та місяці. Після Михайла закінчувалися весілля. За цим днем
завбачували і весну.
 Від Михайла зима морози кує.
 Як на Михайла вітер з полудня,
то буде тепло і до півгрудня.
22 листопада вшановується
пам’ять преподобної Мотрони
Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті. У народі
поширене вірування про те, що
Мотрона зиму ставить на ноги,
яка ослабла від сильних і частих
відлиг, закликаючи в помічники
холодні вітри.
 Якщо на Мотрин день гуси
вийдуть на лід, то ще будуть плавати по воді.

СМАЧНОГО!

Гарячі бутерброди
з шинкою, грудинкою і сиром
Якщо хочеться швидко та
смачно перекусити вам,
звісно, допоможуть гарячі
бутерброди.
Першим бутербродом вважається намащений маслом хліб. Потихеньку до нього додавалися різні
начинки. Наразі кожна країна має
свої особливості приготування цієї
страви. Сьогодні «Вечірка» вийде
за скромні рамки типового приготування бутербродів на кшталт
«ковбаса-сир» і розповість вам про
один із варіантів приготування
гарячих смаколиків.
Інгредієнти:
10 шматків хліба, 200 г печеної
грудинки, 200 г шинки, 200 г твердого
сиру, 3 помідори, 2 яйця, 5 ст. ложок
молока, сіль, перець.

Приготування:
Шинку і грудинку порізати тонкими смужками і злегка підсмажити
на сковорідці. Сир і помідори теж
порізати тоненькими пластинами.
На шматок хліба викласти по пластинці грудинки, шинки, помідора
і сиру. Накрити другим шматком
хліба. Яйця збити з молоком, сіллю і
перцем. Бутерброд вмочити у яйце з
обох боків та обсмажити на розігрітій з олією сковорідці. Смажити до
золотистого кольору, перевертати
обережно.

GALLERY 83 презентує колективну виставку молодих українських художників Creation Fair. У
проекті візьмуть участь: Сергій
Западня, Валерія Тарасенко, Петро Гронський, Марина Біндіч,
Артем Андрєйчук (Kaffelman),
Omnia Voivat, арт-група TxT.
Кожний художник має історію
– свою власну, яку він створює
протягом часу за рахунок кореляцій власних умовиводів. Проект
Creation Fair дає змогу побачити,
в який бік спрямовано погляди
молодих авторів, з якими ідеями
вони експериментують, та що
є поштовхом для їх авторських
рефлексій.

концерти
ВЕЧЕРЯ З ДЕВІДОМ
ЛІНЧЕМ

17 листопада до Києва приїжджає легендарний Девід Лінч
– видатний кінорежисер нашої
епохи, на думку The Guardian,
володар «Золотої пальмової
гілки» і «Золотого лева». На гала-вечері в столичному готелі
Fairmont о 19.00 Девід розповість
про старт в Україні всесвітнього
благодійного фонду David Lynch
Foundation, з яким співпрацює
велика кількість знаменитостей.
Всі гості гала-вечері матимуть
можливість поспілкуватися з
Девідом Лінчем у неформальній
обстановці.

на кону театру шедевр європейської класики – «Розбитий глек»
Гайнріха фон Кляйста. В центрі
сюжету п’єси – суддя Адам, який,
хоча і є головним злочинцем,
має вести розслідування проти
самого себе. Ціла низка свідків
миготить перед очима глядача.
Персонажі потрапляють у вир
диявольської інтриги, яку веде
Адам, аби врятувати себе від
невідворотної відплати. Жанр вистави поєднує особливу акторську
пластику, що підпадає під закон
лубочної графіки, унісон віршів,
вокалу і аутентичних музичних
інструментів. Віршований переклад п’єси зроблено спеціально
для театру Юрієм Андруховичем.
Вистава готується до ювілею народного артиста України Остапа
Ступки.

кіно
«МЕЖА»

Країна: Словаччина, Україна,
Чехія
Режисер: Петер Беб’як
У ролях: Томаш Машталір,
Станіслав Боклан, Римма Зюбіна,
Євген Лібезнюк, Макар Тихомиров, Олександр Піскунов
Тривалість: 1 год. 55 хв.
Вікові обмеження: 16 років
Літо 2007 року. Через кілька
місяців Словаччина вступить до
Шенгену, тож робота над посиленням українсько-словацького
кордону кипить. Життя в цьому
регіоні ніколи не було легким,
та для Адама – батька, чоловіка,
сина та керівника контрабандної
злочинної групи на прикордонній території починаються ще
важчі часи. Його зраджує діловий
партнер, якому він довіряє більше
за всіх, на кордоні з’являється
новий товар – наркотики, ще й
після невдалої контрабанди борг
небезпечному кримінальному
авторитету зростає кожен день.
Гравці цієї арени опиняються у
вирі абсурдних та страшних подій,
що змінять їхні життя назавжди.

«ЛІГА
СПРАВЕДЛИВОСТІ»

ОПЕРНИЙ ЗОРЕПАД

21 листопада о 19.00 в
Оперній студії Національної
музичної академії України
ім. П.І.Чайковського відбудеться
Гранд-концерт одного з найталановитіших молодих баритонів
сучасності Андрія Бондаренка O
FORTUNA! Подія пройде за участю зірок світової оперної сцени
і феноменального Камерного
хору «Хрещатик» у супроводі
Kyiv Fantastiс Orchestra. У концерті прозвучать добірні оперні
шлягери і класичні композиції.

театр
РОЗБИТИЙ ГЛЕК

17, 18 листопада в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка
відбудеться прем’єра! Вперше

Країна: США
Режисер: Зак Снайдер
У ролях: Галь Гадот, Ембер
Хьорд, Генрі Кавілл, Бен Аффлек,
Езра Міллер, Джейсон Момоа
Тривалість: 2 год.
Вікові обмеження: 12 років
Розуміючи, що існують загрози, з якими неможливо впоратися
самотужки, Бетмен і Супермен
створюють абсолютно нову команду. У ній збирають наймогутніших захисників людства.
Об’єднавшись і забувши про
розбіжності, героям належить
зіткнутися зі страшною загрозою
в особі могутнього правителя
планети Апоколіпс – Дарксайда,
чия міць здатна обернути на
порох не тільки Землю, а й всю
галактику.
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24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
Як зберегти
врожай яблук
аж до весни

 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

20 – 26 листопада

ОВНИ, світогляд зміню-

ється, але з пробуксовками,
ви надто педантичні. Кар’єрні плани летять шкереберть. Не
піддавайтеся на провокації, в професійній сфері орудує лукавий.

Щоби взимку не купувати
магазинних фруктів, заощадити й насолоджуватися добірними плодами,
необхідно розібратися з
тим, як зберегти яблука
на зиму. «Вечірка» пропонує вам кілька порад,
що допоможуть зберегти врожай яблук аж до
наступної весни! Ну, до
Нового року – точно.
 Найкращі сорти для зберігання – це зимові або пізні осінні. Варто спробувати зберегти
кілька різних сортів, оскільки в
кожного різний ступінь лежкості.
 Не захоплюйтеся надмірно
дуже пізніми сортами – так,
зберігаються вони довше, можуть долежати і до наступного
врожаю, але занадто вже тверді.
Пізні осінні сорти до зими стануть трохи пухкими, втратять
пружність і хрусткість. Тому
їсти їх потрібно швидше.
 Для зберігання годяться
не всі яблука, а тільки акуратно зібрані (можна навіть з-під
дерева), без ознак псування,
гнилі, червивості, побитості.
Навіть подряпане яблуко може
загнити, попсувавши життя
«сусідів».
 Неблискучий бочок яблука – це його захисна плівка,
природний віск, що охороняє
від псування. Тому обтирати
його, а тим більше мити, у жодному разі не можна!

ТЕЛЬЦІ, тримайте на
прив’язі чарівних шлюбних
обранців, аби їх не вкрали!
Трансформаційний вплив парних
взаємин сягнув піку, ніжно любіться, щиро піклуйтеся один про
одного.
БЛИЗНЮКИ, прагніть,
всупереч всім перешкодам,
партнерської ідилії. Але і
про власні інтереси пам’ятайте.
Будьте дипломатичним гравцем і
спрямовуйте вогонь самоствердження половинки (ділового компаньйона) на благо спільних сімейних (кар’єрних) здобутків.
гайда до роботи,
чорна трудова смуга (9 місяців), що підірвала здоров’я,
позаду. Сила духу гартується в
благородному служінні близьким,
рідним, суспільству, ви фонтануєте творчим натхненням і робочим
ентузіазмом.

РАКИ,

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

СКАНВОРД

ЛЕВИ, не діліть людей на

своїх та чужих, світ для
вас – рідна сім’я, а ви турботлива квочка, що опікає добросердечно всіх.
у сімейному житті
потепління, чорна смуга
позаду, тож скакати в гречку вже не треба. Увага романтикам,
«ліві» пригоди – то болото зла (на
9 місяців).

ДІВИ,

вносить нові
прогресивні
ідеї

парламент
держави
Ізраїль

частина
дивізії

вічнозелене
дерево род.
кипарисових

гра в карти,
між трьома
гравцями

ТЕРЕЗИ, не нав’язуйте ні-

кому особисті переконання, це провокуватиме конфлікти, якщо цінності, які
сповідуєте, для вас є природними,
то для інших просто маячня.

брухт
опудало
бурхливі
оплески

вітрове,
матове,
оглядове...

проедмет
розмови

монах-буддист

100 м2

підтримка
кермо

рослина- паразит

частка,
норма

руда качка

Лувр

тропічна витка рослина

самодержець
геометричне
тіло
кисломолочний напій
щасливе,
безтурботне
життя
другий
період
мезозойської
ери

історичний
період
монета
Лаосу

велика
прісноводна
хижа риба

один (розм.)

церковнослов’янська літера
заняття
людини
діяти на органи відчуття хім. елемент
марка зброї
клей

офіціант на
судні, літаку

варіант – сховатися за
бронею педантизму і реорганізувати себе на внутрішньому
плані, попереду колосальні стартові можливості, куди без психологічної «перебудови» доля не
пускає.
розкриється багато таємниць,
пелена ілюзій спаде, сумніви розвіються. Втім, отримавши
сокровенну інформацію, не розтринькайте її в процесі примарних
розмов з мало знайомими особами,
менше висловлюйте припущень.

дерево з
жовтим,
пахучим,
медоносним
цвітом

не сон, не
мрія – дійсність

ВОДОЛІЇ – універсальні

фахівці: і швець, і жнець, і
на дудку грець, золото кадрового фонду. Начальство від вас
у захваті, розробіть стратегію
кар’єрного руху і мерщій вперед
до професійного олімпу, дорога
ложка до обіду, зволікати заборонено!

нота
крик у лісі

національний
дендрологічний парк

газ синього
кольору

СТРІЛЬЦІ, оптимальний

КОЗЕРОГАМ

бог Війни
(міф.)

пекло

якщо божественне «Я» торжествує,
ви на правильному шляху
духовної еволюції! Регулюйте енергію бажань, тут доля виставила
«запобіжники», затягніть паски,
задовольняйтеся скромним буттям,
розкошувати заборонено!

СКОРПІОНИ,

товар на
аукціоні

 Кращий спосіб зберігання – в «дірявих» ящиках, можна
пластикових, у яких зберігаються фрукти в магазинах.
 Намагайтеся не валити
всі яблука в купу. Найкраще,
щоб у ящиках було два шари,
максимум три. Стежте, щоб
ніжки-гілочки не прокололи
бік «сусіда». Оптимальний варіант, щоб плодоніжки дивилися
нагору або злегка вбік.
 Найскладніше – знайти
місце зберігання. Оптимальна
температура зберігання для всіх
сортів яблук +3, +5 градусів, не
вище. Тоді фрукти довше збережуть соковитість. Сухе місце теж
не підходить – потрібна середня
вологість (у занадто вологому
приміщенні яблука теж довго
не пролежать – згниють).
 Яблука не дуже люблять сусідства, тому ставити їх в одному
льосі з картоплею та морквою
не варто. По-перше, газ, який
вони виділяють, змушує все навколишнє швидше поспівати,
тобто картопля-морква можуть
почати стрімко дозрівати, начебто навесні й стануть в’ялими.
А яблука можуть просочитися
неприємним запахом від овочів.

ГОРОСКОП

грецька
горілка з
анісом

РИБИ, не замикайтеся в
рідних стінах, подорожуйте,
пізнавайте чужу культуру.
Далеко від домівки почуватиметеся найкраще, духовний розвиток
посилиться.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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