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Зручна
Іван САВЕЛЬЄВ:
TV-програма
«Одруження під час війни – наша
 стор. 18 стор. 10-16стор. 10-16
сімейна традиція»

Перевтілення
Андріївського узвозу:
від забудов до знищення

Торговцям з Андріївського узвозу наказано переїхати.
Влада Києва наразі наводить лад на старовинній вуличці
Подолу і робить реконструкцію на Алеї художників, куди мають
перебратися торговці.

Продовження теми на 4-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Спадщина
«Пушкінського кварталу»

Середмістя Києва в межах вулиць Пушкінської, Великої
Васильківської та бульвару Тараса Шевченка зосереджує
значну кількість пам’яток історії та архітектури XIX – початку XX століть. З 36 архітектурних споруд цього кварталу
до об’єктів нерухомої культурної спадщини належать 29.
Продовження на 5-й стор.

МЕГАПОЛІС

Фото Віктора ПІСКУНОВА

Некомфортне сусідство
У столиці триває затяжний конфлікт
між мешканцями житлового комплексу
«Комфорт Таун» та розташованим неподалік заводом «Фанплит», який, на їхнє
переконання, створює шкідливі умови
для проживання. Останнім часом це
протистояння вже переходить у активну
стадію…

Продовження на 6-й стор.

СПАДЩИНА

Врятувати
музей
Гмирі
У 2018-му виповнюється 115 років з дня
народження всесвітньо
відомого українського
співака, народного артиста СРСР Бориса Гмирі, чиє ім’я занесене до
престижної Міжнародної енциклопедії Who is
who. На жаль, в Україні,
яку він любив усім серцем і прославляв своєю
творчістю у світі, про
митця майже забуто, а
його квартира-музей у
Києві занепадає…
Продовження на 17-й стор.

ГОРИЗОНТ

У дзеркалі
туристичної статистики
Київ – це тисячолітня історична спадщина, чудові рекреаційні зони в акваторії Дніпра, численні мурали, фонтани,
різноманітні скульптури. Прогулюючись вулицями міста,
навіть тими, які на перший погляд здаються звичайними,
дізнаєшся, що насправді вони зберігають таємниці минулих літ, романтичні та містичні історії.
Продовження на 19-й стор.

КИЇВ ЧИТАЄ

«ЛітАкцент-2017»: легенди
про Шевченка, війна і «Лякація»
Орієнтир для читачів уже 10-й рік поспіль дає премія «ЛітАкцент». Видання змагалися у п’яти номінаціях: поезія,
проза, есеїстика й художній репортаж, літературознавство, проза і поезія для дітей. На думку журі,
найяскравішими торік були твори на військову тематику
та дитяча поезія.
Продовження на 21-й стор.
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ПРЯМА МОВА

Віталій КЛИЧКО:

«Про Київ будуть говорити,
до нас будуть приїжджати...»
 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВІДПОВІВ
НА ЗАПИТАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ
ПРО ПОЛІГОН
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

На полігоні твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Київської області встановили
німецьке обладнання для переробки токсичного фільтрату.
В планах столичної влади – і
надалі збільшувати обсяг переробки фільтрату.
«...Полігон № 5 у Підгірцях був
введений в експлуатацію у 1986
році. На ньому захоронено близько
7 млн тонн твердих побутових
відходів. За понад 30 років експлуатації в тілі полігону під дією
опадів накопичився фільтрат, який
має велику загрозу для навколишнього середовища.
Цьогоріч ми встановили на цьому полігоні німецьке обладнання,
що збільшить обсяг переробки
токсичного фільтрату з 200 до
350 кубометрів на добу. І в наших

планах – подальше збільшення
переробки. Це дуже важливо для
навколишніх селищ...
Проблема переробки і утилізації
сміття стосується не тільки Києва
чи Львова, а й більшості українських міст... Нам потрібне сучасне
обладнання, сміттєпереробні заводи, які не тільки перероблятимуть
сміття, а й не забруднюватимуть
навколишнє середовище. І ми
ведемо переговори з іноземними
компаніями щодо будівництва
таких підприємств. Нові сміттєпереробні заводи – це одне з наших
завдань на наступні роки».

ПРО ТРАМВАЇ,
ВИГОТОВЛЕНІ В КИЄВІ

Одне із завдань міської влади – щоб столицею України
курсували сучасні трамваї, на
яких буде написано «Зроблено
в Києві».

ФОТОФАКТ

Мер навів приклад, що в місті
Бидгощ у Польщі на підприємстві,
що виготовляє трамваї PESA, які
закуповує Київ, працює багато
українців.
«...Водночас, одна з умов закупівлі польських трамваїв – створення в Києві сервісного центру
з їх обслуговування, а згодом і
підприємства, на якому трамваї
збиратимуть в столиці України. Моя мета – щоб в столиці
з’явилися трамваї, на яких буде
написано «Зроблено в Києві».
При цьому, аби на заводі, який
збиратиме ці трамваї, працювали
й українці, які нині займаються
аналогічною роботою в Польщі.
Вони – висококласні фахівці, тому
наше завдання – повернути їх до
країни...
На жаль, вони працюють не
на Україну, а на економіку іншої країни. І тому ми повинні

забезпечити тут належні умови,
щоб українці не їхали в пошуках
роботи і гідного життя за кордон...
Багато з них готові повернутися
до України, якщо матимуть належні умови роботи та фінансове
забезпечення».

ПРО ФІНАЛ
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Столична влада зробить все,
щоб провести фінал Ліги чемпіонів УЄФА на такому ж високому
рівні, як і «Євробачення-2017».
«У травні цього року у нас відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА.
Ми готуємося до проведення і

КОРОТКО

ПОЛІТ

 Італійці готові брати участь в інвестуванні проектів у Києві.
«Мова йде, насамперед, про інфраструктурні проекти, – зауважив президент компанії Italferr Рікардо Маріо Монті, – щоб брати
участь у тендерах на впровадження найбільш перспективних. Крім
того, мова може йти про інвестування в об’єкти транспортної інфраструктури та залучення спільних інвестицій в такі об’єкти».
 Київська служба зайнятості в минулому році змогла працевлаштувати 19 тис. людей. Протягом 2017 року в базі Служби
налічувалося 60 тис. вакансій. На столичному ринку великим
попитом серед роботодавців користуються робітничі професії.
 Як повідомили в «Київенерго», рішення Нацкомісії з
регулювання ринку електроенергетики щодо збільшення з
1 квітня тарифів у сфері постачання та розподілу електроенергії стосується оптового ринку. Тобто цін, за якими купуватимуть електрику всі розподільчі компанії.

Хочеш зробити місто
кращим? Зроби...
 СІМ ПРОЕКТІВ ПОТРАПИЛИ ДО БЕЗКОШТОВНОЇ
АКСЕЛЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ KYIV SMART CITY
На презентації міських
проектів, які були подані до
акселераційної програми,
кожна з 17 команд представляла власний проект,
який потенційно може стати
частиною столичної інфраструктури.
Відібрані проекти отримають
експертні ресурси, які допоможуть
зробити їх продукти кращими. Це
консультації з дизайну та продуктового менеджменту, фандрайзингу, коректного заповнення тендерної документації. В Kyiv Smart City
Hub відбуватимуться попередньо
анонсовані лекції на різні теми.
Учасники акселератора матимуть
право вільно відвідувати їх. Всі

лекції записуватимуться на відео
та будуть викладені на закритому
каналі, з вільним доступом для
учасників акселератора.
У свою чергу, за час акселераційної програми учасники проекту
повинні фіналізувати свої рішення
та презентувати їх на фінальній
презентації програми. Журі визначить три найкращих проекти
акселератора.
Директор Департаменту інформаційно-комунікативних технологій Юрій Назаров наголосив на
тому, що акселератор міських проектів Kyiv Smart City – це найкраща
можливість заявити про свій проект,
отримати експертні коментарі стосовно його покращення та практичні
поради щодо реалізації.

ЦИФРА
Столичними платниками у січні 2018 року до бюджетів усіх
рівнів перераховано 6 млрд 170 млн гривень, що
на 1 млрд 674 млн гривень більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Про це повідомили у Головному
управлінні ДФС у м. Києві.

очікуємо велику кількість гостей.
За оцінками експертів до Києва
приїдуть 70-80 тисяч вболівальників. І ми повинні бути готові
провести цей захід на такому ж
високому рівні, як і «Євробачення»
минулого року.
Саме від рівня організації подібних заходів залежатиме збільшення
туристичного потоку до нашого
міста. Про Київ будуть говорити,
до нас будуть приїжджати. І моє
завдання як мера столиці – залучати до Києва якомога більше різних
міжнародних заходів: спортивних,
музичних, культурних, бізнесових,
щоб презентувати наше місто».

 Нa лaйтбоксaх ескaлaторів стaнцій метрополітену
з’явиться соціaльнa реклaмa проти незaконної торгівлі
дикими рaнньоквітучими рослинaми. «Нaрaзі нaше зaвдaння — не допустити торгівлю червонокнижними рослинaми. Вже
попередньо підготовлені оголошення, тексти, плaкaти для того,
аби привернути увaгу громaдян до цієї проблеми. Тaкож ми будемо звертaтися до контролюючих оргaнів і Нaцполіції, – зaзнaчив
нaчaльник упрaвління екології тa природних ресурсів КМДA
Aндрій Мaльовaний.
 Парк «Кіото» (Деснянський район) можуть оголосити
парком-пам’ятником садово-паркового мистецтва місцевого значення. Мета – збереження цінних екземплярів рослинного
світу, рідкісних тварин. У парку висаджено найдовшу в Україні
алею сакур – близько 360 дерев, а також вікові сосни та японські
клени.

Мета –
1 мільйон
пасажирів

Авіакомпанія Wizz Air
збільшила в 2017 році
перевезення пасажирів на
українських рейсах.
Загальна кількість пасажирів, перевезених на цих рейсах,
склала більше 685 тисяч.
Плани угорського лоукостера
на 2018-й ще більш масштабні –
компанія надасть пасажирам
понад 1 мільйон місць на своїх
рейсах.
Зокрема з 19 квітня Wizz Air
планує активізувати роботу на
маршруті Київ-Лондон. Рейс
зі столиці України до Лондона
стане щоденним. Активізація
польотів буде можливою завдяки розширенню бази авіакомпанії в аеропорту Лондон-Лутон
до 8 повітряних суден. Також
збільшать кількість рейсів до
Бухареста – з 21 до 26 на місяць.
А взагалі в цьому році компанія має намір запропонувати 29
лоукост-маршрутів з України в
10 країн.

ТРАНСПОРТ

Будівництво метро на Троєщину:
строки, ціна і якість
У столиці готові до розробки техніко-економічного
обґрунтування робіт із
будівництва четвертої гілки
метро – на Троєщину.
За словами заступника голови
КМДА Дмитра Давтяна, наразі
чимало компаній з різних країн
світу висловлювали зацікавленість у цьому проекті. Більшість
із заявників готові до тривалої та
різносторонньої співпраці з міською владою. Наприклад, китайські
компанії не лише підтвердили

готовність побудувати метро за
5 років, а й згодні долучатися до
робіт на Подільсько-Воскресенському мосту. На їхню думку, ці
проекти можна об’єднати, адже це
дозволить оптимізувати і організаційну, і безпосередньо виконавчу
складову.
– Зараз ми готуємо документи до міжнародного тендера. Всі
процедурні та технологічні вимоги
мають бути збережені. Ми воліємо,
щоб столиця чимшвидше отримала
таку бажану нову гілку метро. Усі
охочі зможуть взяти участь у цьому

тендері, а перемога буде обґрунтована і строками, і ціною, і якістю, –
підкреслив Дмитро Давтян. – Усі
залучені спеціалісти різних рівнів
розуміють, яка відповідальність і
який рівень обов’язків лежить за
цим проектом. Тож ми справді
хочемо реальними справами змінити Київ на краще.
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ДОРОГИ

Розв’язку треба «розв’язати»

Київрада звернеться до
Кабміну з приводу розв’язки на Дніпровській набережній.
Йдеться про автомобільний з’їзд
на вулиці Дніпровська набережна
із залізнично-автомобільного мостового переходу на залізничній
ділянці Київ-Московський – Дарниця. Та будівництво з'їзду на набережну з мосту на лівому березі досі
не завершене. Це створює багато
незручностей для киян, а також
становить небезпеку дорожньому руху. Завершення будівництва
прискорить рух в усіх напрямках, а

також зменшить навантаження на
існуючі мости – Патона і Південний.
– При тому дефіциті сполучення між правим і лівим берегами Дарницький міст – єдиний
у Києві, який не працює на повну
потужність, – вважає співавтор
звернення до Кабміну, депутат
Київради Олексій Окопний. – І
хоч він уже 7 років, як функціонує,
але фактично проект будівництва
був покинутий за крок до завершення. Добудова з'їзду на Дніпровську
набережну і запроектованих заїздів
перетворить міст на повноцінну
автомагістраль для мешканців
лівого берега.

ОСВІТА

Нова школа – за кошти
шведських інвесторів
В Оболонському районі Києва збудують нову приватну
школу.
Обсяг інвестицій в будівництво закладу складе 200 млн гривень.
За проектом, він розміститься на території 2,2 га (проспект Героїв
Сталінграда, 10-в) та розрахований на 660 місць.
Наразі проект школи знаходиться на стадії проектування. Згідно
з умовами інвестиційного договору, власники компанії East Capital
(Швеція) – однієї з найбільших інвестиційних компаній Західної
Європи, розпочнуть будівництво через рік, а введення школи в
експлуатацію планується через 5 років.
До участі в проекті будуть залучені кращі проектанти й архітектори, в тому числі із Західної Європи. Також планується використання послуг європейських будівельних організацій.

КОРОТКО

ЗДОРОВ’Я

 Uber планує запустити сервіс з доставки їжі.
UberEATS – це платформа
для доставки їжі з місцевих
ресторанів. У додатку користувач отримує доступ до меню
ресторанів, може вибрати їжу
і оплатити замовлення. Для
користувачів – це можливість
замовляти їжу, для водіїв –
заробляти на її доставці (не
обов’язково на машині, це
може бути мотоцикл, велосипед і т.ін.). Сервіс зазвичай
обіцяє доставку в межах
півгодини.

Акція «Зупинити рак»

 Київський апеляційний
господарський суд постановив повернути киянам
зелену зону між вулицями
Татарською та Глибочицькою. Усе почалося ще в 2015
році, коли Київрада проголосувала за проект рішення, яким
повернула гектар землі громаді
та надала цій ділянці статус
скверу. Забудовник оскаржував
це рішення в суді та програв...
 В Києві вперше розпочинає свою роботу фан-зона
Зимових Олімпійських ігор2018. Дізнатися більше про
історію спорту і Олімпійських
ігор, а також на власні очі
побачити усі трансляції цьогорічних Зимових Олімпійських
ігор-2018 можна буде з 9 по 25
лютого у київському телецентрі «Олівець», за адресою: вул.
Мельникова, 42.
 На Масляну на столичному Співочому полі пройде
фестиваль кольорових
млинців. Також заплановані
гуляння, лицарський турнір,
святковий концерт за участю
українських зірок естради.
Традиційно в кінці святкування спалять солом’яну бабу.

Понад 1000 киян і гостей міста пройшли обстеження під
час профілактично-діагностичної акції «Зупинити рак».
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
Усі охочі могли перевірити свої родимки,
зробити флюорографію та
дізнатися про профілактику та необхідність вчасної
діагностики онкологічних
хвороб.
– Можливо, заклики до
здорового способу життя
можуть комусь здаватися
«надуманими». Але повірте, куріння стовідсотково
збільшує ризик захворіти
на рак легень. Так само
як зловживання сонячним випромінюванням
чи солярієм наражають любителів засмаги на небезпеку злоякісних
новоутворень шкіри, – запевнила Валентина Гінзбург.
Вона ще раз наголосила на тому, що вчасна діагностика – це 90%
гарантії ефективності лікування, і закликала киян регулярно проходити
профілактичні обстеження.
Фото Ірини КРИКЛІ

РУХ

У Києві встановлюють
світлодіодні табло
Завершується встановлення
та налаштування 12 повнокольорових світлодіодних
табло у найбільш завантажених місцях вулично-дорожньої мережі. Вони
повідомлятимуть водіям
про поточну ситуацію на
дорогах, зміни в організації
дорожнього руху та інші
важливі дані.
– Такі табло справді зручні для
водіїв, адже привертають увагу,
втім, не відволікаючи від дороги.
Вони були б доречні на більшості
вуличних мереж. Зараз ми вста-

новлюємо їх там, де рух найбільш
інтенсивний – на Європейській
площі, перетині вулиць Бойчука–
Бастіонної та Мельникова–Герцена. Світлодіодні табло допомагають
упорядкувати рух завдяки кращому
інформуванню водіїв», – переконаний заступник голови КМДА
Дмитро Давтян.
Перше подібне табло встановили у 2008 році, торік їх закупили
12. Усі вони сучасні, підключені до
центрального пункту управління
автоматизованої системи керування дорожнього руху (АСКДР)
Центру організації та безпеки дорожнього руху.

ДОЗВІЛЛЯ

«Жовтень» обіцяє гучні прем’єри
Кінотеатр «Жовтень» започатковує новий проект на
підтримку вітчизняного кіно
і щомісяця презентуватиме
кіноновинки.
Кінотеатр багато років спеціалізується на арт-кіно. Зараз
українське кіно досить потужно
виходить на ринок українського
і світового кінопрокату, а також
має фестивальні покази, – говорить директор кінотеатру Людмила Горделадзе. – Тому ми
робитимемо регулярні зустрічі
українських кінематографістів

з пресою і розповідатимемо про
репертуар наступного місяця у
форматі «Українська кінопанорама».
У лютому можна подивитися кілька стрічок, які виходять у
прокат, і належать до категорії
арт-кіно, для вишуканого глядача. Це – документальна картина
«Міф», «Стрімголов» та «Іній».
До речі, фільм «Стрімголов» отримав нещодавно приз глядацьких
симпатій на французькому фестивалі дебютних фільмів в Анжері.
Французький дистриб’ютор, який
візьме фільм у прокат, отримає 55

тис. євро на його промо-рекламу
на території Франції.
Голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко нагадав,
що всі три названі фільми створені
за підтримки Держкіно.
– Вони абсолютно різні за жанром, але в них є й багато спільного.
Це історії про конкретних людей
сучасної України, в кожній з них
напряму чи не напряму присутня
московсько-українська війна, яка
триває вже 4 роки. І ця тема так
чи інакше порушується в значній
кількості (творів) сучасного українського кіно, – сказав він.

ПРОПОЗИЦІЯ

Замкова гора – не місце для забудов


ОДНА З ІСТОРИЧНИХ ПЕРЛИН КИЄВА НЕЗАБАРОМ ОТРИМАЄ СТАТУС ПАРКУ

Проект рішення про надання
статусу парку літописній Замковій горі у Києві пройшов всі комісії Київради і після отримання
висновку управління правового
забезпечення буде виноситися
на голосування сесії КМР. Це
збереже історичну територію
від забудови.
Як пояснив «Вечірці» депутат
Київради Сергій Гусовський,
рішення Київради необхідне тому,
що досі немає чітко визначених
меж охоронної зони Замкової гори,

яка знаходиться на балансі Подільського управління по догляду
за зеленими насадженнями. Тож
останнім часом з’являється чимало
недобросовісних забудовників, які
хочуть «засадити» цей чималий
шмат землі замість дерев висотними будинками.
Один із них – вже «освоїв» його
частину під будівництво 9-поверхового готелю. Під тиском активістів
Громадської організації «Громада
Андріївського узвозу», небайдужих
киян це будівництво рішенням

Окружного адміністративного суду
Києва було призупинено. Але немає
жодних гарантій, що воно не буде
відновлене або щось подібне не
розпочне інший забудовник. Тому
фракція «Самопомочі» Київради
і виступила з ініціативою надати
Замковій горі статус парку та закріпити його територію.
Після ухвалення рішення Київрадою можна буде приступити
до облаштування території на історичній горі.
Микола ПАЦЕРА

ПОБУТ

Питна вода для Солом’янки
Після реконструкції введена в експлуатацію водопровідна насосна станція
«Жовтнева», що забезпечує
постачання питної води в
район Батиєвої гори (просп.
Повітрофлотський, вулиці
Липківського, Івана Огієнка, Патріарха Мстислава
Скрипника та суміжні
вулиці).
Як повідомили в прес-службі
ПАТ «АК «Київводоканал», обладнання станції «Жовтнева» складається з 4-х насосних агрегатів.
Також до складу станції входять
два резервуари чистої води об’ємом 600 і 650 куб. метрів.

Насосне обладнання станції
«Жовтнева» було вкрай застарілим,
оскільки виготовлені у 40-50-ті
роки минулого століття насосні
агрегати не відповідали сучасним
вимогам економічності та мали
високий рівень фізичного зносу.
Окрім того, на станції використовувалось енергетичне обладнання,
розраховане на напругу 3 кВ, яке
в сучасних умовах не використовується.
Реконструкція станції «Жовтнева» допоможе посилити надійність
водопостачання мешканців та
установ Солом’янського району,
стабілізувати тиск у водопровідних
мережах, зменшити аварійність
мереж і обладнання.

ФІЗКУЛЬТ-УРА!

Поліція качає м’язи
Департамент патрульної поліції Києва відкрив перший і
поки єдиний в Україні CrossFit-зал для патрульних. Кошти
на нього виділила Канада в рамках Проекту підтримки
підготовки поліцейських.
На повну комплектацію залу і професійну підготовку п’яти тренерів-поліцейських з CrossFit витратили 45 тисяч доларів.
Головна мета функціонування залу – професійний спортивний
розвиток патрульних. У ньому можуть одночасно тренуватися 30 осіб.
Весь спортивний інвентар виготовлений в Україні і дозволяє проводити різні гімнастичні, кардіо- та важкоатлетичні вправи.
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Перевтілення Андріївського
узвозу: від забудов
до знищення МАФів
Нещодавно головною темою новин знову стала забудова історичної частини Києва. На цей
раз громадськості довелося захищати одну з найкрасивіших і самобутніх вулиць столиці Андріївський узвіз. Активісти та жителі столиці вже понад рік борються проти будівництва
багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, 14-16, яке здійснюється всупереч рішенню суду та припису Мінкульту про зупинення робіт. Проте попри заворушення та скандали,
Андріївський узвіз чекає на завершення робіт з оновлення Алеї художників та наведення
ладу із торгівлею в історичній частині міста.

«СТОП – забудові на Андріївському узвозі»
Віталій БІЛЕЦЬКИЙ,
заступник голови
правління ГО «Громада
Андріївський узвіз»:
– Поява багатоповерхівки фактично знищить
вигляд Андріївського
узвозу, й зовсім інший вигляд матиме вулиця та усе місто. Сьогодні відбувається навмисна руйнація історичного центру Києва.
Ситуація має ознаки цілком спрямованого
знищення пам’яток, яке ми спостерігаємо
на Андріївському узвозі. Попри численні звернення різних департаментів, ЗМІ,
Кабінету Міністрів, Президента України,
не зупиняється будівництво за адресою
Андріївський узвіз, 14-16.
Ігор ЛУЦЕНКО, народний депутат України:
– Допустима висота
забудови, за Генпланом
міста, 9 метрів. Натомість компанія «Маркон» там зараз зводить
30-метровий готельний комплекс. Хочуть
знищити історичне обличчя вулиці, так, як
5 років тому збирався знищити її Ахметов.
Тоді ми його зупинили. «Маркон», кажуть,
фірма екс-податківців часів Януковича.
Зараз кияни борються у судах за узвіз. Є
досягнення. 9 січня окружний адмінсуд
наказав призупинити будівництво на час
судового розгляду. Тим не менше, забудовник ігнорує рішення суду… Це є кримінальним злочином – не виконувати рішення
суду. Отож, у нас з вами є повне право

самим проконтролювати, що відбувається
на Андріївському. Якщо виявимо, що там
будують, – викличемо поліцію і примусимо
зафіксувати факт злочину.

про створення парку на території Замкової
гори. В жодному випадку не зупиняємося.
Разом контролюємо, наполягаємо, підтримуємо і перемагаємо!

Олександр МІЩЕНКО,
голова постійної комісії Київради з питань
містобудування:
– Йдеться про площу
в 0,19 гектара в історичному місці столиці – на
Андріївському узвозі, 14-16. Юридично
підставою розірвання договору оренди
є те, що орендатор грубо порушує норми, зазначені в документі. Маю на увазі
недотримання вимог та терміну робіт.
Більше того, я нагадаю, що згідно з чинним
законодавством, висота будівництва тут
обмежена. Забудовник, приватна фірма
«Маркон», ігнорує не лише чинні вимоги,
але і вимоги громадськості, ігнорує наше
культурне надбання.

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ, голова Подільської РДА:
– Перевірили якість
благоустрою оновленої Алеї художників.
Відзначили потребу
приведення до ладу фасадів будівель, що
на Андріївському узвозі. Деякі власники/
орендарі безвідповідально ставляться до
свого та комунального майна. Шукаємо
дієві механізми впливу на горе-господарів.
Інша проблема історичної частини столиці
– графіті на будівлях та спорудах. Зважаючи,
що вся вулиця вже обладнана камерами відеонагляду, плануємо, що спільно з поліцією
швидко відшукаємо вандалів.
На Алеї художників завершують монтаж
накриття, встановлюють виставкове обладнання та освітлення. Всі роботи знаходяться
на завершальному етапі. Як і доручив мер
Києва плануємо, що Алея художників навесні
запрацює на повну силу.

Сергій ГУСОВСЬКИЙ,
депутат Київради:
– Цього тижня «земельна» комісія Київради підтримала два важливих проекти рішення.
Мета першого – зробити
так, аби на Андріївському узвозі не з’явився
готель заввишки 30 метрів. Мета другого –
не допустити, аби на Воздвиженці замість
скверу виникла чергова житлова забудова.
Ще одна перемога – висновок «екологічної»
комісії, яка повторно підтримала рішення

Ольга РУТКОВСЬКА,
член правління ГО
«Громада Андріївський
узвіз», дійсний член
ICOMOS України:
– Це є територія
пам’ятки містобудування національного значення і охоронна

зона Андріївської церкви з обмеженням у
висоті у 9 метрів і буферною зоною Софії
Київської – пам’ятки ЮНЕСКО. Архітектурно-планувальне завдання, по якому вони
почали проектувати і потім будувати, теж
не вічне, дійсне тільки 2 роки, а отримав
дозвіл на будівництво забудовник у 2010
році. Вони зруйнували частину Замкової
гори, яка є пам’яткою археології. Баштовий
кран влаштований з усіма порушеннями
вимог безпеки. Він знаходиться просто над
головами людей та житловими будинками.
Єгор Н Е Д А Ш К І В СЬКИЙ, юрист, експерт в сфері містобудування, громадський
діяч:
– Це будівництво призводить до знищення
сусідніх історичних будівель та руйнування
природного ландшафту Андріївського узвозу. І це не моя особиста оцінка, а висновок
Окружного адміністративного суду м. Києва.
Все це свідчить про те, що зведення готелю
суперечить вимогам містобудівного законодавства і міжнародним зобов’язанням,
взятими Україною щодо охорони об’єктів
культурної спадщини і це, фактично, нищить
Андріївський узвіз та оточуючі будівлі.
Аби сповна розуміти масштаби можливої
катастрофи, пропоную пригадати «Монстра
на Подолі», який вищий від вищезгаданого
готелю всього на декілька метрів. Однак,
якщо «Монстр» розташований внизу Подолу
на Валах, то цей буде височіти над Андріївським узвозом і всім містом.

Оновлена Алея художників та зникнення МАФів
Дмитро БІ Л О Ц Е РКОВЕЦЬ, народний
депутат України:
– Власникам одного
з останніх «шанхаїв» в
центрі міста, на верхньому майданчику Андріївського узвозу (вулиця Володимирська,1) дано
час до 1-го березня переїхати на спеціально
облаштовані робочі місці на Алеї художників. Власникам пропонується укласти
договір з балансоутримувачем, комунальним підприємством Подільського району.
1-го ж березня розпочнеться демонтаж
цього убозтва. Нагадаю, що на даній локації
власники «шанхаю» позиціонують себе як
підприємці – продають сувенірну продукцію
(промовчимо, що близько 70-80% продукції
виробляється в Китаї). А знаходяться вони
на місці вхідної групи 25-ї міської школи.
Скільки скарг з боку киян на це неподобство – я боюся навіть порахувати. Проте,
місто пропонує компроміс і сподівається,
що власники погодяться на нього.
Тарас ПАНЧІЙ, перший заступник директора Департаменту
міського благоустрою:
– Київ пішов назустріч підприємцям та
обладнав Алею художників зі зручними торговими місцями,
де проведено благоустрій, відновлено асфальтове покриття. Чудова альтернатива
стихійній торгівлі на вузькому тротуарі біля
входу до навчального закладу!

Дмитро ЛИТВИН, колумніст LB.ua:
– Алею художників можна було просто
відремонтувати. Цією
стіною для торговців
закрили відмінний вид
на Поділ, який відкривався, поки там гуляєш. Плюс відкритий простір з деревами,
які тепер ледь видно. З одного боку бетон
і пагорб, а з іншого щось для торговців…
Потоку людей там не було тому, що це не
Андріївський, – там нікуди йти особливо,
це тільки для прогулянок, причому не так
вже й багато людей там дійсно люблять
гуляти. Андріївський – це все-таки популярна вулиця, там купа закладів, по ній
можна спуститися на Поділ або піднятися
на Володимирську. Тобто там зовсім інша
логіка. Ці дурні ларьки з шапками варто
було б якось інакше розподілити по самому Андріївському. Ще можна якось переосмислити п’ятачок між Володимирською,
Андріївським і Десятинною – поки це просто
невдала стихійна парковка, хоча там цілком
вистачить простору для торговців.
Андрій АНДРЄЄВ, депутат Київради:
– Повідомляю, що
власникам тимчасових
споруд «МАФового містечка», яке виникло на
початку Андріївського
узвозу, запропоновано оформити договірні відносити з балансоутримувачем та
перемістити свої торгівельні місця на Алею

художників. Це – компромісна пропозиція
столичної влади на тлі факту самовільного
встановлення згаданих ТС (тимчасових
споруд), тобто, без будь-яких дозвільних
документів. Термін на переселення – до
1 березня. За місяць ті ТС, що залишаться
у зазначеному «трикутнику», КП «Київблагоустрій» демонтує. Так чи інакше, але
захоплену торговцями та перетворену у
«шанхай» історичну частину столиці буде
вивільнено та прибрано.
Олег РІВТІН, киянин:
– Ви думаєте, цей
«шанхай» буде краще
виглядати там? Вже
уявляю, як на оновленій Алеї художників
з’являться ці жахливі
ларки... Невже у міської влади/правоохоронних органів немає інших інструментів
боротьби з людьми, які роками незаконно
влаштовують таке? Про які компроміси ви
говорите? Вибачте, але це маячня…
Світлана МАРЧЕНКО,
киянка:
– А де гарантія того,
що, прибравши «шанхай», на цьому місці не
з’явитися «Київхліб»,
«Кулиничі» або черговий ресторан Скрипки? Ви так стурбовані
зовнішнім виглядом МАФів, що зовсім
забули про відсутність туалетів та урн для
сміття... Де це все? Або ви вважаєте, що туристу комфортно стримувати свій сечовий

міхур і при цьому в руках нести сміття? Це
нормально для центру Києва?
Сергій ДА Н И Л Ю К,
киянин:
– МАФам не місце
в центральній частині
міста, якими б гаслами
не прикривалися їх апологети. На вулиці безліч
порожніх будівель, в яких можна організувати цивілізовану торгівлю сувенірами
та художніми творами. А цей жах, який
зустрічає туристів на самому початку вулиці,
необхідно ліквідувати…
Олексій РУ Д А К О В,
киянин:
– Ламати – не будувати! Це місце стало популярним завдяки саме
цим продавцям сувенірів, які працюють там з
кінця 80-х – початку 90-х років! Кожен з них
згоден, що це вже застарілі конструкції і що
їх потрібно замінити. Кожен господар цих
наметів готовий це зробити за свої гроші. В
КМДА подавалися близько п’яти проектів (в
українському стилі, хайтек, скло, вагончики
типу трамвайчиків), але нікому це не цікаво
і не вигідно! Ви не забувайте, що у кожного
підприємця є близько 20-ти постачальників з
усієї України, і скільки людей ви позбавляєте
додаткового заробітку у важкі часи… До речі,
коли приїжджають іноземні делегації, вони
йдуть за сувенірами саме на Андріївський,
і їх не бентежать ці намети.

ПРОЗА ЖИТТЯ
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Спадщина
«Пушкінського кварталу»
Михайло КАМІНСЬКИЙ

ЖИТЛО

Постав хату
з лободи…

 ЯКЩО «КВАДРАТ» У КВАРТИРІ

ДЕШЕВШИЙ ЗА 14 340 ГРН,
ПРИДИВІТЬСЯ, З ЧОГО ЇЇ ПОБУДУВАЛИ

Середмістя Києва в межах
вулиць Пушкінської, Великої
Васильківської та бульвару
Тараса Шевченка зосереджує
значну кількість пам’яток історії та архітектури XIX–початку
XX століть. Із 36 архітектурних
споруд цього кварталу до
об’єктів нерухомої культурної
спадщини належать 29.
«Садиба Міхельсона», що по вулиці
Пушкінській, 35-а – 37-б, входить до
25 кращих пам’яток архітектури в
місті. Поряд – низка інших садиб, збудованих в стилі неоренесансу відомим
київським архітектором А. Крауссом.
Тоді вони називалися прибутковими
будинками, в яких проживали родини
відомих і заможних киян.
В одному з будинків (вул. Пушкінська, 39) на початку минулого століття
мешкав художник Василь Касіян. У
сусідніх будинках в 1941–1942 роках
жили Олег Ольжич, один з організаторів політично-громадського центру
УНР та підпільної мережі ОУН, провідник ОУН Буковини та Бессарабії
Петро Войновський.
Більшість помешкань побудовані
понад сто років тому. Хоча є й відносно
нові, збудовані вже у радянський повоєнний період. Наприклад, у житловому
будинку по вулиці В.Васильківська, 6
(будинок Спілки письменників України), спроектованому і зведеному у
1952 році архітекторами А.Добровольським та О.Малиновським, мешкали
письменники О.Вишня, П.Воронько,
І.Ле, М.Нагнибіда, Б.Олійник…
У житловому будинку Спілки
художників України, що по В.Васильківській, 12, у 50-х–70-х роках
мешкали драматург і кінорежисер
І. Кавалеридзе, графік, живописець,
письменник В.Литвиненко, живописець Т.Яблонська, видатний графік
О. Данченко...
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Олег ПЕТРЕНКО

Середня собівартість спорудження квадратного метра житла цьогоріч в Україні становитиме
12 171 гривню. У Києві – 14 340. Такі розрахунки опосередкованого прогнозу Мінрегіону. Ці
цифри зросли на двадцять відсотків порівняно
з прогнозом того ж джерела на четвертий
квартал минулого року. Чи довіряють чиновницькій арифметиці будівельники-практики?

Сум огортає серце від усвідомлення
того, що нині цьому кварталу загрожує
реальна небезпека. Передусім, через
відсутність належного охоронного
статусу. І вже маємо перші реальні
втрати. Наприклад, садиба по вулиці В.Васильківській, 10, побудована
в 1897 році, у 2011-му в результаті
протиправного рішення, була знята з
обліку як об’єкт культурної спадщини.
Вочевидь, для подальшого знищення
на угоду черговому забудовнику…
Щодо тривожної ситуацію навколо
цього кварталу «Вечірка» спілкувалася
з професором Миколою Жуковим.
Він вже не один рік очолює місцевий орган самоорганізації населення
«Квартал Пушкінська-Червоноармійська (нині – Велика Васильківська)».
За словами ветерана-науковця, неабияких зусиль потребує постійна безкомпромісна боротьба за збереження
дорогоцінних пам’яток архітектури в
самому серці Києва.
– І нам вдалося зробити чимало. Принаймні, домоглися внесення
до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України «Садиби Міхельсона», – каже Микола Никанорович.

– Але майже три десятки пам’яток
архітектури в центрі міста так і залишаються під прицілом непорядних
забудовників.
За його словами, щоб не дати знищити ці неоціненні багатства для
прийдешніх поколінь, громада ОСН
ініціює перетворення мікрорайону
на комплексну пам’ятку історії та
архітектури «Пушкінський квартал».
З отриманням передбачених законодавством прав та гарантій її захисту.
Наприкінці минулого року з цією ініціативою активісти ОСН звернулися
до заступника Київського міського
голови–секретаря Київради Володимира Прокопіва.
Зауважимо, що перш ніж звертатися
до керівництва Київради, громадські
активісти порушували питання надання охоронного статусу для Пушкінського кварталу перед Українським
товариством охорони пам’яток історії
та культури та Міністерством культури України. Тут їх також зрозуміли і
підтримали. В свою чергу, Управління
охорони культурної спадщини КМДА
готове взяти на себе розробку всієї
необхідної документації.

– Ці показники є об’єктивними, – каже виконавчий
директор Конфедерації будівельників України Віталій
Грусевич. – Щоб розрахувати такий прогноз, міністерство
робить запити в різні відомства, вивчає макроекономічні
показники, індекси виробництва промислової продукції,
ціни на будматеріали, іншу статистику. Ця прогнозована
вартість враховує весь цикл будівництва, включаючи
прокладання мереж у межах земельної ділянки.
Однак, за його словами, будувати в Києві дешевше,
ніж по 16–17 тисяч гривень за «квадрат», цьогоріч буде
неможливо. До прогнозованої ціни пан Грусевич додає ще
двадцять відсотків – витрати на господарську діяльність
забудовника і на погодження документації.
Крім того, КБУ наполягатиме на коригуванні прогнозу
Мінрегіону в частині видатків на зарплату будівельникам.
– У галузі вже немає кому працювати. Люди масово
виїжджають за кордон. Ми порушуємо питання про
збільшення зарплати спершу бодай будівельникам, які
задіяні на реалізації державних і комунальних проектів»,
– наголошує Віталій Грусевич.
Чому ж тоді кияни часто бачать в оголошеннях ціну,
нижчу і за 16, і за 14 тисяч? У КБУ стверджують, що дешеві
«квадрати» – здебільшого проблемні.
– На сьогодні в Україні відсутня процедура прийняття
об’єкта в експлуатацію методом порівняння виконавчої
та проектної документацій, – зізнається Грусевич. –
Спочатку в кошторис закладаються якісні дорогі будматеріали, а роблять з інших. Ми зараз вимагаємо, щоб
держава повернула цей контроль: якщо було в проекті
передбачено, скажімо, радіатор певного типу, а забудовник його замінив на інший, то потрібно, щоб хтось
поставив свій підпис, що другий не гірший від першого.
І це має бути перевірено.

СИТУАЦІЯ

Що робити з символом дружби,
якої немає?
Андрій КОВАЛЕНКО

Майбутня доля аж надто помітного скульптурного комплексу, що знаходиться в історичній
частині Києва і символізує комуністичне минуле, вкотре вже опинилися в центрі суспільного
дискурсу.
Нагадаємо, що скульптурний комплекс, який відкрили у 1982 році до буцімто
1500-річчя Києва, складається з трьох елементів. Це
– монумент Дружби народів,
присвячений так званому
об’єднанню України з Росією — у вигляді двох фігур
українського і російського робітників, що спільно
підняли стрічку з орденом
«Дружби народів». Поряд–
горизонтальна стела з багатофігурною групою за мотивами Переяславської Ради:
в центрі – Богдан Хмельницький і московський боярин Василь Бутурлін. Ці
«шедеври» соцреалізму ніби
зв’язує гігантська металева

веселка – «Арка Дружби народів», яку в часи генсеків у
народі називали «ярмом».

що цей монумент підпадає
під дію Закону про декомунізацію. Проте, на жаль,
він не виконується у нас за
багатьма параметрами. Причому, дехто на місцях воліє
зберегти так звану історичну
назву вулиці чи площі, попри
те, що вона входить до переліку Українського інституту
національної пам’яті щодо
декомунізації.

Можна надавати оцінки, ставитися по-різному, але не можна
руйнувати. Бо, таким чином, ми
залишимося без історії, якою б вона не була
— Як на мене, потрібно
якнайшвидше демонтувати
цю Арку і забути про неї,
— ділиться з «Вечіркою» заступник голови постійної
комісії Київради з питань
культури, туризму та інформаційної політики
Богдан Бенюк. — Я на всі
сто відсотків переконаний,

Пан Бенюк переконаний,
що в питанні декомунізації Київ повинен проявити
абсолютно залізну логіку,
демонтувавши всі об’єкти,
пов’язані з символікою СРСР
і комуністичного минулого.
Він вважає, що на місці Арки
не потрібно більше встановлювати жодного монумента:

– Оскільки маємо чимало прикладів, коли якийсь
пам’ятник зносять, а замість
нього споруджують інший.
Але старе місце несе дуже
погану енергетику. Це все
одно, що будувати нову хату
на згарищі. Думаю, це мають
враховувати, передовсім,
архітектори і скульптори,
роблячи все з розумом, із
урахуванням наших національних традицій. Адже ми
всі відповідатимемо чи не в
сьомому коліні за ті речі, які
робимо нині.
Протилежну точку зору
висловила голова Громадської організації «Андріївсько-Пейзажна ініціатива»
Марина Соловйова:
– Я взагалі не підтримую
знищення історичних пам’яток і символів, до якого б
історичного періоду вони не
належали. Бо це є історія, а
її треба вивчати й поважати. Можна надавати оцінки,
ставитися по-різному, але не
можна руйнувати. Бо, таким

чином, ми залишимося без
історії, якою б вона не була.
Знищують чудові мозаїки з
радянською символікою та
інше... У періоди історичних
змін намагаються зруйнувати попередні символи, так

було у 1917-му, 1930-му...
Тоді знищували церкви та
цілий пласт культури тогодення. Невже людство нічого
не винесло з тих прикладів?
Зріле цивілізоване суспільство зберігає, а не руйнує.

ДУМКИ ВГОЛОС
Володимир В’ЯТРОВИЧ,
голова Українського інституту національної пам’яті:
— Скульптурна група, що знаходиться під
Аркою, підпадає під дію законодавства про
декомунізацію, оскільки містить символіку комуністично-тоталітарного режиму. Отже, вона повинна бути демонтована
згідно із законом. Що ж стосується самої Арки, то декомунізаційні
норми на неї не поширюються. Втім, це не означає, що її не слід
якимось чином рухати. Якраз навпаки, її варто демонтувати. Адже,
Арка уособлює один із наріжних міфів російської пропаганди – так
звану українсько-російську дружбу... На місці Арки слід спорудити
національний пантеон України – Меморіал українських героїв.
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Сортуватимемо
відходи
по-європейськи
 НАСКІЛЬКИ СТОЛИЦЯ ГОТОВА
ДО ЗАКОНОДАВЧОЇ НОВАЦІЇ?
Андрій КОВАЛЕНКО

Некомфортне
сусідство
Микола ПАЦЕРА

У столиці триває затяжний
конфлікт між мешканцями житлового комплексу
«Комфорт Таун» та розташованим неподалік
заводом «Фанплит», який,
на їхнє переконання,
створює шкідливі умови
для проживання. Останнім часом це протистояння
вже переходить в активну
стадію…
В останній день січня десятки
жителів комплексу та сусідніх
будинків за підтримки активістів громадської організації
«Стоп корупції» влаштували
акцію протесту проти роботи
заводу з виготовлення фанери
та ДВП, який начебто отруює
навколишнє повітря шкідливими
для їхнього здоров’я викидами,
а також створює багато промислового шуму. Люди на деякий
час перекрили рух транспорту
однією із головних столичних
магістралей – Харківським шосе,
пересікаючи його колоною з
плакатами в руках із вимогою
закрити завод та перенести його
за межі міста.
Помітингувавши на дорозі,
пікетники перейшли безпосередньо до прохідної заводу на
вулиці Фанерній і влаштували
там справжнє «театралізоване
дійство». Інші активісти стали
встановлювати неподалік два
великих намети, в яких збиралися
влаштувати цілодобове чергування. Через паркан в дискусію
з ними вступили робітники заводу…

Нагадаємо, розпочався конфлікт із заселенням перших
будинків житлового комплексу «Комфорт Таун», зведеними
компанією-забудовником «К.А.Н.
Девелопмент» неподалік від заводу з виготовлення фанери та
ДВП. Підприємство розміщується
тут уже понад 100 років, зводилося воно на околиці міста, але
зараз опинилося в небезпечній
близькості до новобудов. Місцеві
мешканці відчули дискомфорт
від такого сусідства через промисловий шум, який чутно в
квартирах, а також забруднення
повітря шкідливими речовинами.
Як розповіли «Вечірці» члени
ініціативної групи, вони стали

замовляти різні екологічні експертизи, які виявляли перевищення гранично допустимих
концентрацій, зокрема, формальдегідом, діоксином вуглецю
та азоту. Люди почали скаржитися в різні інстанції, вимагати
припинення роботи заводу, його
закриття чи перенесення за межі
міста. Лише до Міністерства екології та природних ресурсів було
надіслано близько 400 скарг.
Також мешканці пікетували Адміністрацію Президента, КМДА,
написали петицію до міської
влади, яка набрала понад 10
тисяч необхідних голосів і була
розглянута, але відхилена комісіями Київради.

КОМЕНТАР
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
– Місто росте, і так сталося, що сьогодні це виробництво розташоване поряд з житловими будинками. Це
підприємство працює з радянських часів, і за технологією
і викидами, які воно здійснює, не відповідає сучасним
нормам... У нас триває дискусія про перенесення
заводу за межі Києва. Приблизно півроку тому ми прийняли рішення про
призупинення викидів. Я спілкувався з міністром екології. Міністерство
також звернулося до прокуратури, в суди, щоб припинити викиди і будьяку діяльність – або до виносу підприємства за межі Києва, чи приведення
до стандартів викидів. Щоб вони не шкодили здоров’ю людей, які живуть
поряд, і навколишньому середовищу.
Олексій ЗАЙВЕНКО,
заступник гендиректора ПрАТ «Фанплит»:
– Наше підприємство не працює з жовтня минулого року – його рахунки
заарештовано за позовом Антимонопольного комітету. Лише під час морозів
ми запускали деякі агрегати, щоб не допустити знищення обладнання, а
місцеві мешканці сприйняли це, як відновлення роботи і влаштували пікет.
Ми постійно удосконалюємо своє обладнання – зараз наші фільтри пропускають викиди формальдегіду, які виникають при сушінні ДВП у 3 рази
менше норми. Наразі готується проект встановлення спеціальної установки
для знищення шкідливих викидів і навіть запахів озонуванням.

СКАНДАЛ

Заправка на Ревуцького: боротьба триває
Олег ПЕТРЕНКО

Про тиск та погрози з боку забудовника
скандальної автозаправки на Ревуцького, 8 заявили депутат Київради Олексій
Новіков та голова ініціативної групи
Сергій Машовець.
Після того, як у жовтні на будмайданчику сталася сутичка між будівельниками та активістами,
господарський суд за позовом прокуратури наклав
арешт на ділянку та заборону на будівельні роботи.
А Київрада взяла до розгляду звернення громади
з вимогою розірвання договору оренди землі та
створення тут скверу, яке підписали більш як
півтори тисячі дарничан.
Проте бізнесмени не відступили від своїх
намірів, які, за словами Олексія Новікова, суперечать цільовому призначенні землі, Генплану

Києва, екологічному законодавству тощо. Доки
справа в судах і прокуратурі, забудовник намагається «витіснити з боротьби головних активістів». Приміром, невідомі побили скло і порізали
шини автівки голови ініціативної групи Сергія
Машовця, проти десятка активістів, зокрема й
самого Новікова, порушено кримінальні справи,
які, на переконання депутата, сфабриковано.
Водночас, як заявив Сергій Машовець, гальмується розслідування справ за побиття самих
активістів, трьох з яких було доставлено в
лікарню швидкої допомоги, а п’ятьом медики
надавали допомогу від ушкодження сльозогінним газом.
– І громада, і бізнес мають дотримуватися
закону. Я проти насильницьких дій з обох сторін,
за те, аби суперечку вирішувати за столом перемовин, оперуючи лише законом, але, на жаль,
такого діалогу в дарничан із забудовником досі
не відбулося, – наголосив Олексій Новіков.

Згідно з відповідною правкою до Закону «Про відходи»,
відтепер забороняється захоронення непереробленого сміття
на полігонах. А міста й села повинні забезпечити сортування
відходів за видами для переробки й утилізації.
Прикметно, що новація стосується не лише органів влади, а й усіх
громадян. Адже розділяти сміття
на харчові відходи і вторсировину
віднині зобов’язані всі без винятку
домогосподарства. Інакше – штраф
від 340 до 1 360 грн (для організацій –
від 850 до 1 700 грн).
Попередні зусилля на цьому терені
успіхом у нас не увінчалися. Наприклад, ще з початку 2000-х у столиці
зародився план щодо будівництва
другого сміттєспалювального заводу на правому березі Дніпра (окрім
єдиного діючого в країні підприємства «Енергія») і двох сортувальних
заводів. Утім, усе це «відбулося» лише
на папері.
Так само в 2007 році провалився
експеримент із сортування твердих
побутових відходів на Печерську. Як
згадує депутат Київради Олександр
Пабат, тоді були встановлені різнокольорові контейнери для збирання
окремих видів сміття, а місцевих
жителів забезпечили спеціальними
відрами для сортування відходів. Утім,
усе це було проігноровано: люди не
звертали увагу на специфіку контейнерів і скидали сміття в одну купу.
Вочевидь, виконання законодавчих
новацій щодо сортування й утилізації відходів є серйозним викликом
для столичної влади. Оскільки баритися тут не приходиться, то ще на
початку минулого грудня Київрада
затвердила міський план заходів на
2017-2025 роки у сфері поводження з
відходами. Він, зокрема, передбачає
рекультивацію полігону № 5, технічне
переоснащення сміттєспалювального
заводу «Енергія» для більш екологічної його роботи, а також створення
комплексів із переробки сміття. Також
документ акцентує на розвиткові
системи роздільного збору сміття,
зокрема, шляхом збільшення кількості контейнерів та автомобілів для
вивезення роздільних відходів.
За словами заступника голови
КМДА Петра Пантелеєва, в Києві
цьогоріч планується встановити контейнери для небезпечних відходів —
відпрацьованих акумуляторів, ламп,
термометрів тощо.
Водночас, постає чимало питань
щодо можливості негайного виконання містом нових законодавчих

правил, зважаючи на брак відповідної
інфраструктури й фінансову невизначеність. Так само: чи не заблокує закон
вивезення сміття по всій країні, адже
потужностей із сортування, переробки
й утилізації різних фракцій відходів
критично не вистачає?
– Реалізація закону повинна передбачати певні поетапні кроки, —
наголошує голова постійної комісії
Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Володимир Бондаренко. – Адже
люди розуміють, що правові новації
щодо відходів нереально виконати зразу, з першого дня і в повному
обсязі. На сьогодні в бюджеті Києва
ще не передбачено коштів на його
реалізацію. Наразі – навіть на те,
щоби встановити роздільні сміттєві
баки в кожному дворі. Поки що важко
визначити хоча б приблизну цифру
для виконання нової норми закону.
Пан Бондаренко вважає, що починати треба з роздільного збирання
чотирьох компонентів сміття – скла,
пластику, паперу й органіки. Для
цього в кожному київському подвір’ї
повинні стояти відповідно чотири
різні контейнери. Доцільно також
впровадити систему збору харчових
відходів. Папір люди здебільшого
збирають і здають самі. Щодо скла,
то тут необхідно ввести нові державні
нормативи щодо збору – на вагу, а не
поштучно, за видами тари, як нині.
Ще один аспект: якщо зробити
нормальну ціну на відходи з тих же
таки паперу, пластику й скла, то неодмінно знайдуться підприємці, котрі
на вигідних засадах цю проблему
вирішуватимуть. На думку очільника
профільної комісії Київради, закон не
працюватиме повною мірою, якщо не
створити відповідну інфраструктуру
з переробки й утилізації побутових
відходів. Йдеться, передовсім, про
значні інвестиції в реконструкцію
сміттєспалювального заводу «Енергія», аби вдвічі збільшити його потужності. Тут потрібно суттєво модернізувати спалювальні топки, системи
викидів й очистки диму. Паралельно
планується будівництво двох сміттєсортувальних заводів – попередньо в
Деснянському районі біля ТЕЦ-6 і на
території Київської області.

ДУМКИ ВГОЛОС
Олександр ЩЕРБАНЬ, співголова ГО «Асоціація
зелених України»:
– Новації зі сміттям, на мою думку, робляться здебільшого
задля того, щоб були додаткові дотації з бюджету, а також –
гарні цифри у звітах щодо створення нових робочих місць.
Звичайно, щось буде зроблено. Але… Наше суспільство,
на жаль, геть не готове. І не може бути готовим, якщо для
нього не створять усі умови згори. Не маючи високотехнологічної системи
вцілому, людей не привчиш сортувати сміття добровільно й сумлінно. Тим паче,
якщо не буде серйозної правової відповідальності за порушення закону в цій
сфері – насамперед, чиновників, а потім уже – й усіх інших. Справа навіть не
в баках, їх можна наставити всюди. Але куди дівати вже відсортоване сміття,
якщо немає потужностей для його переробки й високотехнологічної утилізації?
Який сенс, якщо воно буде скидатися на те ж сміттєзвалище в Підгірцях, гнитиме
на поверхні й надалі створюватиме загрози екологічної катастрофи?

СИТУАЦІЯ
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ПИТАННЯ РУБА

Чорні схеми
«маршрутників»


З ЯКОГО ДИВА ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ ЗАВИЩИЛИ НА ТРЕТИНУ?

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Столична казна щомісяця
недоотримує мільйони гривень, оскільки у
нашому місті процвітають корупційні схеми,
котрі діють при розподілі
маршрутів між перевізниками. Скільки насправді
коштує проїзд у маршрутних таксі столичного регіону і чому кияни повиннi
переплачувати?
Цінові питання ретельно вивчали представники міськради,
облради та громадської організації «Українська Антикорупційна
Асоціація». Як повідомили «Вечірці», на двадцяти маршрутах
із початку нового року підняли
вартість проїзду на 1-2 гривні.
Ще 53 маршрути подорожчали
із 30 січня. Аргументація стандартна: мовляв, піднялись ціни
на паливно-мастильні матеріали
і підросла мінімальна зарплата
(хоча, до чого тут «мінімалка»
— невідомо). Проте, як показує
аналіз, подорожчання зумовлене
не фінансовими збитками з боку
підприємств-перевізників, а
корупційними виплатами так
званим «кураторам».
— Ми провели дослідження
ринку маршрутних перевезень,
— розповів лідер ГО «Українська
антикорупційна асоціація» Олександр Аронець. — Як свідчать
його результати, підвищення цін
на проїзд зумовлене не катастрофічним економічним становищем підприємств-перевізників,
а корупційними схемами, за

якими нині функціонує ринок
перевезень. Підвищуючи на одну-дві гривні вартість проїзду,
перевізники віддають ці кошти
як хабар чиновникам та державним службовцям, від яких
отримали право здійснювати
перевезення.
Суть «чорних схем» доволі
проста: «потрібні» компанії-перевізники здобувають перемоги
у конкурсах, а на знак «вдячності» виплачують щомісячні
«преміальні», згідно з домовленостями з членами конкурсних
комітетів. Річна сума таких «відкатів» лише з одного столичного
маршруту подекуди доходить
до 900 тис. грн (в області — до
1,5 млн грн).

На переконання експертів, щоб вирішити проблему захисту інтересів
киян, треба відмовитися
від бумажних грошей для
розрахунів. У такому
разі одразу припиниться
потік «чорного кешу» до
кишень корупціонерів.
Таким чином фінансові обсяги «сірого» ринку перевезень
у маршрутках коливаються в
межах 600-800 млн грн. За неофіційними даними, третина
виручки з кожного рейсу передається «кураторам». Як наслідок,
подорожчання вартості проїзду
— це і є та корупційна «рента»,
котрою перевізники змушені віддячувати за можливість
працювати на високодохідних
маршрутах.
Свою лепту вносять і представники комунального тран-

спорту: волею чи неволею вони
віддають свої депо під різні забудови, зменшують кількість трамвайно-тролейбусних маршрутів,
сприяючи підвищенню обороту
(а відповідно — і прибутків) для
перевізників. За спостереженнями киян, лише на тролейбусному маршруті № 26 кількість
«рогатих» скоротилася з 20 до 8.
Натомість пасажирів возять 20
нових незручних маршруток.
Це також сприяє збільшенню
прибутків для приватних перевізників і погіршує умови
проїзду для простих людей. Бо
негабаритні автомашини не можуть справитися з проблемами
пасажиропотоку у години пік.
Крайніми, звісно, є пасажири,
які не лише переплачують, а й
душаться у салонах.
Який вихід? На переконання
експертів, щоб вирішити проблему захисту інтересів киян,
треба відмовитися від паперових
грошей для розрахунів. У такому
разі одразу припиниться потік
«чорного кешу» до кишень корупціонерів. Звісно, для цього
необхідно запровадити безготівкову форму оплати. І тоді
вартість проїзду може зменшитись, як мінімум, на третину.
Адже перевізники будуть самі
зацікавлені в обліку кожного,
хто входить до автосалону.
Щодо справжніх прибутків
«хазяїв» маршруток, то їх можна
буде визначити лише у разі введення карткової системи оплати
проїзду. Але валідатори, які вже
давно купили за бюджетні кошти, лежать й досі на складі. Чому
ця проблема не вирішується,
наразі невідомо.

ДО ВІДОМА

Що робити, коли
Картка киянина відсутня

ДО ТЕМИ

Ваше слово, «комітетники»!
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Чим зумовлене подорожчання проїзду на маршрутках? В
Антимонопольному комітеті
України цією проблемою займався структурний підрозділ
— Департамент досліджень і
розслідувань ринків невиробничої сфери.
Згодом «комітетники» видали цінові
рекомендації для ознайомлення в обласних, районних і міських державних
адміністраціях, які здійснюють державний контроль за додержанням правил
торгівлі, побутового, транспортного,
комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.
— За результатами дослідження встановлено, що обласними та більшістю
районних держадміністрацій взагалі не
розглядається така умова конкурсу, як
вартість перевезення. При визначенні
перевізників не враховуються їх цінові пропозиції, — констатує голова
АКУ Юрій Терентьєв. — Враховуючи
викладене, Антимонопольний комітет України надав свої рекомендації.
По-перше, треба забезпечити перевірку
вже укладених (чинних) договорів на
перевезення пасажирів і порядок зміни
тарифів. По-друге, забезпечити проведення конкурсного відбору перевізників
з урахуванням вартості їх послуг.
Окрім того, необхідно дотримуватись
вимог закону про автотранспорт: він
передбачає, що регулювання цінових
питань відбувається з метою забезпечення балансу інтересів держави, органів

ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Олексія ІВАНОВА

З нагоди відзначення 100-річчя Бою під Крутами, за сприяння Департаменту освіти і науки,
молоді, пройшов міський військово-спортивний
національно-патріотичний конкурс «Честь та
звитяга». Вчора, 7 лютого, у сесійній залі Київради
відбулося урочисте нагородження переможців
конкурсу.
Нагадаємо, у конкурсі взяли участь 37
різновікових збірних команд гуртківців КПНЗ
«Київський дитячо-юнацький центр туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання», загальноосвітніх, позашкільних закладів
освіти, клубів, громадських організацій столиці.
Юні патріоти змагалися в дисциплінах, які викладають у шкільних програмах з предмету «Захист
Вітчизни», а також навчають у позашкільних
гуртках патріотичного виховання. Зокрема вони
виборювали звання кращих у стройовій підготовці,
розбиранні та складанні автомата, перетягуванні
линви, метанні учбової гранати тощо.
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

На офіційному сайті Картки киянина компанія UNIT запустила
відкриту реєстрацію, яка дає змогу усім мешканцям столиці
користуватися деякими корисними сервісами, не маючи фізичної карти.
Після реєстрації на сайті, кияни матимуть змогу онлайн сплатити комунальні послуги, оформити страховку за допомогою агрегатора страхування,
поповнити рахунок мобільного телефона, придбати квитки, сплатити за
Інтернет-послуги, а також записатися на прийом до лікаря, чиновника чи
написати скаргу.
Щоб користуватись карткою без її наявності, під час реєстрації необхідно
обрати пункт «У мене немає Картки киянина», зазначити свій номер телефону,
електронну пошту і створити пароль.
Серед доступних модулів, на даний момент: медицина, транспорт, освіта,
торгівля, сервіс комунальних платежів, адміністративні послуги, культура,
страхування та сплата послуг. Проте, не всі функції Картки киянина будуть
доступними в режимі відкритої реєстрації. Сервісами, для отримання яких
потрібна ідентифікація особи користувача, можна скористатися лише за
наявності фізичної картки. Зокрема створення чи голосування за петицію,
участь в ініціативі «Громадський проект» та інші. Додамо, компанія UNIT – це
українська ІТ-компанія, розробник та інвестор Картки киянина. Замовником
проекту є Київська міська державна адміністрація.
Картка киянина – соціальний проект столиці, що був запроваджений у
2012 році. Це повноцінна банківська карта, яка автоматизує та впорядковує
механізм надання пільг, їх облік та адресність.
Нагадаємо, що КМДА у квітні 2018 року планує запустити в столиці єдиний
електронний квиток. Таким чином, Картку киянина можна буде використовувати як цифровий проїзний не лише в метро, міській електричці, швидкісному трамваї, а й в інших видах наземного муніципального транспорту.

місцевого самоврядування, пасажирів і
перевізників (незалежно від форм власності). Для прикладу, державний контроль реалізується шляхом проведення
економічної, тарифної, науково-технічної та соціальної політики, ліцензування, стандартизації та сертифікації на
автомобільному транспорті.
Чому ж це не відбувається на практиці? Не виключено, що свою і, на жаль,
негативну роль відіграла урядова постанова №240 – внаслідок її прийняття
державне регулювання вартості послуг
на автомаршрутах було відмінено. На
перший погляд, складається враження,
що в такий спосіб перевізники отримали право на самостійне встановлення
оплати зо свої послуги.
Проте цей підхід суперечить вимогам згаданого закону про автотранспорт: згідно статей 43 і 44, визначення перевізників здійснюються
виключно на конкурсних засадах,
організованих місцевою владою, на
яку покладається визначення умов
автоперевезень. Так, на конкурс виносяться маршрути із затвердженими
паспортами. У свою чергу, паспорт
маршруту визначається як документ,
що містить схему, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів
праці та відпочинку водіїв тощо.
Крім обов’язкових умов, організатор
може затверджувати додаткову умову
конкурсу: наявність у перевізника
GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються
для роботи на автобусному маршруті. Таким чином, ціна транспортних
послуг може фіксуватися ще на етапі
проведення «маршрутного» конкурсу.
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Столиця
розширюватиме
кордони?
 ЯКИМ МАЄ БУТИ ФОРМАТ «КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ»
Андрій КОВАЛЕНКО

Після ухвалення Київрадою
наприкінці минулого року
рішення про ініціювання
створення асоціації «Київська агломерація», у самих
жителів Києва і міст-супутників виникло чимало відкритих запитань. Чи означає
це, що Київ розширить свої
адміністративні межі? Чи
навпаки: таке об’єднання
столиці з близькими територіями стане здебільшого
координаційним, а відтак
не впливатиме на владні
повноваження, розподіл
бюджетів та порядок виборів? І чи виправдана тут аналогія з об’єднаними територіальними громадами?
Нагадаємо, що створення асоціації «Київська агломерація» передбачає об’єднання 11-ти міст (Київ,
Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча,
Васильків, Вишгород, Вишневе,
Ірпінь, Обухів, Українка), 8 селищ (Ворзель, Глеваха, Гостомель,
Калинівка у Броварському районі
та Калинівка у Васильківському
районі, Коцюбинське, Козин, Чабани) та понад 50 прилеглих до
столиці сіл.
— Прийняте Київрадою рішення
не стосується і не може стосуватись
адміністративного розширення Києва, адже питання зміни меж міст
належить до виняткових повноважень Верховної Ради, — пояснює
«Вечірці» один із авторів ініціативи, депутат Київської міської
ради Олег Макаров («Об’єднання
«Самопоміч»). — Рішення Київради прийнято на підставі Закону
«Про асоціації органів місцевого
самоврядування», який дозволяє
місцевим радам створювати добровільні неприбуткові об’єднання.
Натомість, об’єднані територіальні громади є абсолютно іншою
структурою, що створюється на
підставі окремого спеціального
Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
На думку депутата, «Київська
агломерація» як економіко-географічне явище існує вже тривалий час. Наприклад, щодня з
області до столиці приїжджають
на роботу близько 560 тисяч осіб
(32% населення Київської області). Окрім цього, міста-супутники
Києва послуговуються соціальною
та промисловою інфраструктурою
столиці – школами, дитячими
садочками, потужностями з водовідведення тощо.
— Асоціація Києва з прилеглими
населеними пунктами й територіями має стати платформою, яка
дозволить Київраді та місцевим
радам близьких містечок і сіл реалізовувати спільні інфраструктурні
проекти, раціонально планувати
житлове будівництво, координувати зусилля з ремонту доріг та організації приміських транспортних
сполучень. Стратегічний підхід до
розвитку столиці і сусідніх територій у довгостроковій перспективі
піде на користь як киянам, так і

мешканцям міст-супутників. Адже
досвід європейських країн показує, що співробітництво сусідніх
населених пунктів лише покращує
рівень життя їх мешканців, — вважає пан Макаров.
Щодня з області до столиці приїжджають на роботу
близько 560 тисяч осіб (32%
населення Київської області).
Окрім цього, міста-супутники Києва послуговуються
соціальною та промисловою
інфраструктурою столиці –
школами, дитячими садочками, потужностями з водовідведення тощо.
Природно, що темпи й успіх
створення Київської агломерації
багато в чому залежить від бажання й готовності місцевої влади Київської області і означених
міст і сіл. Депутат повідомив, що
Київрада постановила направити
відповідне звернення до місцевих рад усіх прилеглих населених
пунктів. Отже, позиція кожної з
цих рад стане відома вже після
отримання відповіді на адресу
столичних колег.
— Водночас, згідно з рішенням
столичної міськради, таке звернення не направляється до Київської обласної ради чи районних
рад області. Втім, сподіваюсь, що
депутати цих рад підтримають
нашу ініціативу та висловлять
свою готовність долучитися до
співробітництва. Відтак, основним
викликом наразі є залучення усіх
сторін до столу переговорів для
напрацювання єдиного бачення
принципів асоціації. Переконаний,

що міська влада Києва впорається
з цим завданням на «відмінно», —
резюмує Олег Макаров.
Іншу точку зору щодо формату
Київської агломерації висловив у
коментарі «Вечірці» Сергій Возний, депутат Києво-Святошинської районної ради Київської
області. На його думку, означені
адміністративні одиниці мають
у перспективі стати повноцінними районами Києва. «Це вже
давно — на часі. Адже населення
прилеглих до Києва міст і територій активно користується столичними комплексами інженерних,
транспортних, комунікаційних
та інших мереж. А об’єднання з
Києвом уможливить чітке управління цілісною інфраструктурою,
ефективну координацію багатьох
процесів, які де-факто є спільними.
Тому, якщо відбудеться приєднання міст-супутників та навколишніх
територій до Києва, то це стане
найоптимальнішим рішенням — і
для мешканців столиці, і для прилеглих громад.
— Звісна річ, реалізації такого алгоритму чиниться сильний
спротив, — констатує пан Возний.
— Насамперед, з боку місцевих
«князьків», котрі кревно зацікавлені в збереженні своїх посад, сфер
впливу і напрацьованих корупційних схем. На жаль, і значна частина
місцевих депутатів не переймаються такими «глобальними» ідеями,
як «Київська агломерація». Адже,
за моїми спостереженнями, лише
5-10 відсотків депутатів розуміють,
навіщо вони прийшли в районні
ради. І тут даються взнаки системні
недолугості виборчого закону.

КОМЕНТАР
Анатолій ТКАЧУК,
директор з науки та розвитку
Інституту громадянського суспільства:
— Київ і його околиці вже є фактично класичною
агломерацією. Наприклад: нині найбільша динаміка
введення житла в Україні на 1 000 людей фіксується
в Київській області. Якщо глянути більш детально, то
це — 5 районів навколо Києва, у радіусі до 20-25 км від столиці. Для кого
будується це житло? Для людей, більшість з котрих працює в Києві. Вони
там стовідсотково створюють додаткову вартість, користуючись вдень
столичною інфраструктурою. Водночас, житлові будинки, скажімо, в Ірпені,
Вишневому, Броварах, Бучі, підключені до київської каналізаційної мережі.
Місцеві ж жителі мають проблеми із дитячими садками і школами для своїх
дітей, тому чимало батьків возить їх у Київ. З іншого боку, обопільною
проблемою як для Києва, так і для міст-супутників та прилеглих територій є,
наприклад, утилізація і переробка побутових відходів.

Із «Звернення депутатів
Київської міської ради
до місцевих рад прилеглих
населених пунктів»*
Становлення постіндустріальної ринкової економіки в Україні
стало каталізатором багатьох суспільних процесів, одним з яких
є урбанізація – посилення ролі міст в політиці, економіці, культурі
та суспільному житті. Робочі місця, соціальна інфраструктура,
прийнятний рівень життя, можливості для професійного розвитку
і самореалізації – всі ці важливі фактори сконцентровані саме у
великих українських містах-мільйонниках. Вказане зумовило
не лише стрімке зростання міського населення в Україні, а й
виникнення нової економіко-географічної категорії – міських
агломерацій.
Виокремлення агломерації як сучасної урбаністичної тенденції в Україні
та визнання необхідності її правового регулювання на національному
рівні було вперше здійснене в Концепції адміністративної реформи в
Україні, затвердженій Указом Президента України від 22 липня 1998
року № 810/98.
Слід усвідомлювати, що агломерація є об’єктивною економіко-географічною реалією сьогодення, існування якої не залежить від наявності
відповідної юридичної категорії в законодавстві. Сьогодні зазначені реалії
урбаністичного укрупнення в Україні найвиразніше прослідковуються
навколо суспільно-економічного серця України, її столиці – міста Києва...
Щоденно до столиці з області приїжджають на роботу близько 560
тис. людей, що складає 32% населення усієї Київської області. Зокрема
кожного дня на роботу до Києва їздять 41% мешканців міста Бровари та
43% мешканців міста Ірпінь. Більше того, у найближчих до Києва районах
– Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському,
Києво-Святошинському та Обухівському (26,3% території області) мешкає
майже половина населення області (45,8%).
В цьому контексті серйозною проблемою є питання неузгодженості
стратегічного планування розвитку столиці та сусідніх населених пунктів,
адже у прилеглих селах і містах активно ведеться житлове будівництво за
умов практично повної відсутності дитячих садків, шкіл, лікарень і закладів
побутового обслуговування населення. Так, навіть у таких відносно великих містах як Бровари, Бориспіль і Буча наповненість шкіл наразі вже
становить 100%, а чисельність дітей у групах в дошкільних навчальних
закладах перевищує встановлені норми на 19-29%. Все це зумовлює
колосальне додаткове навантаження на інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру столиці, яке в разі відсутності належного спільного
планування неминуче призведе до колапсу.
Таким чином, синергічний розвиток міста Києва та суміжних адміністративних одиниць потребує сучасних європейських механізмів, які б давали
змогу цим економічно пов’язаним та суспільно інтегрованим населеним
пунктам координувати зусилля та ефективно вирішувати спільні проблеми.
В умовах відсутності законодавчого регулювання категорії агломерації
відповідне співробітництво може бути організоване шляхом створення
асоціації органів місцевого самоврядування згідно з Законом України
«Про асоціації органів місцевого самоврядування» (далі – Закон). Відповідно до статті 1 Закону асоціація органів місцевого самоврядування
є добровільним неприбутковим об’єднанням, що створюється органами
місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх
повноважень, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад і сприяння місцевому та регіональному розвитку.
Згідно з положеннями Закону місцева асоціація органів місцевого
самоврядування створюється на добровільних засадах представниками трьох або більше місцевих рад на установчих зборах асоціації та
реєструється як юридична особа відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань».
З огляду на вищезгадані виклики сьогодення, Київська міська рада як
представницький орган територіальної громади столиці України вирішила
зробити перший крок та ініціювати створення місцевої асоціації «Київська
агломерація» (далі – Асоціація), а також доручити виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити
заходи з організації і проведення консультацій щодо створення Асоціації
з міськими, сільськими і селищними головами та секретарями місцевих
рад прилеглих населених пунктів.
Виходячи з вищезазначеного, з метою об’єднання зусиль щодо захисту
прав і законних інтересів членів територіальних громад, розв’язання спільних проблем, обміну досвідом та створення умов для більш ефективного
здійснення повноважень місцевого самоврядування, звертаємось до Вас
з пропозицією:
1. Долучитись до консультацій стосовно створення Асоціації, що
організовуються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
2. Прийняти рішення про ініціювання створення Асоціації відповідно до статті 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого
самоврядування».
3. Делегувати уповноважених представників для участі в установчих
зборах Асоціації.
З метою максимальної ефективності запланованих консультацій також
пропонуємо визначитись щодо основних проблем і перспектив взаємодії
міста Києва та вашого населеного пункту по кожній з галузей господарства.
Ми переконані, що лише спільними зусиллями нам під силу гідно протистояти існуючим викликам та забезпечити сталий розвиток нашого регіону!
Київський міський голова
В. Кличко
*Додаток до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1045/4052
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Мешканці столиці вже
не дивуються «розумним лавочкам» на
сонячних батареях чи
«розумній зупинці»,
енергопостачання
якої відбувається від
сонячних батарей. Та
виявляється, це ще не
все: завдяки новітнім
«сонячним» технологіям побут можна
поліпшити, а гроші –
зекономити.

Трішки сонця
в холодний день
Наприкінці минулого року на
сайті Київради було зареєстровано
петицію з пропозицією зайнятись
встановленням сонячних батерей
на дахах будинків. У ній зазначалося, що альтернативні джерела
електроживлення дозволять економити на оплаті комунальних
послуг. На жаль, пропозиція не
набрала потрібної кількості голосів: кияни виявилися не готовими
сприйняти перспективну ідею. За
оцінками експертів, використанню
альтернативної енергії заважає
висока вартість і тривалий термін
окупності вкладень.
Дійсно, вартість «сонячного задоволення» немаленька. Згідно інформації, оприлюдненої Державним
агентством енергоефективності та
енергозбереження України, типова
техніко-фінансова модель СЕС (сонячної електростанції) приватного
домогосподарства для Київського
регіону виглядає так: при потужності
5 кВт необхідні інвестиції – близько 8

тис. євро (термін окупності – близько
11 років при власному споживанні
2000 кВтгод/рік), а при потужності 10
кВт необхідні інвестиції близько 15
тис. євро (термін окупності – близько
9 років при власному споживанні
2500 кВтгод/рік). Втім, додаткові
затрати приносять чимало вигод
і зручностей.
Наприклад, київський підприємець Слава Міжарьов спроектував СЕС для забезпечення
своєї садиби електроенергією і
встановив 12 панелей потужністю 3 кВт, підібрав акумулятори,
інвертор та підключив будинок у
300 м2, гараж, лазню та котельню
до «сонця». Налагодивши роботу
системи, завдяки якій надлишок
електрики «вмикає» в будинку
кондиціонер для опалення, він в
осінній період не використовував газ, а в міжсезоння направляв
енергію на підігрів приміщень.
Обладнання для СЕС обійшлося в
7,5 тис. доларів (монтаж і проек-

тування робив сам). Нині система
може забезпечувати його декілька
безсонячних днів. Щоправда, в
неї не можна вмикати духовку,
бойлер, пральну машину та інші
енерговитратні прилади, – на ці
потреби треба використовувати

«звичайну» електроенергію. Але
затрати зменшуються тому, що
Міжарьов не тільки економить, а
й заробляє, продаючи надлишок
отриманої енергії за «зеленим
тарифом» в загальну мережу.
…В тому, що сьогодення вимагає
застосування енергозберігаючих
технологій, переконані вже не тільки окремі підприємці, а й топ-менеджери великих фірм-забудовників.
Зокрема одна зі столичних будівельних корпорацій, аби зменшити тарифне навантаження на майбутніх
мешканців на даху будинку, який
зводиться, встановлює сонячні батареї. Вони вироблятимуть енергію
для освітлення місць загального
користування, і майбутні господарі
квартир не будуть оплачувати цю
послугу. Шляхом енергозбереження
пішла ще одна будівельна компанія в Києві. Фасад і прибудинкову
територію житлового комплексу на
Печерську її спеціалісти вирішили
освітлювати за допомогою енергії
сонячних панелей, які встановлені
на дахах двох входів до підземного
паркінгу і на даху трансформатор-

ної підстанції. До того ж, режим
енергозбереження допомагають
підтримувати економні системи
освітлення 36 ліхтарів зі світодіодними лампами, що включатимуться автоматично при настанні
сутінків. Такі ж лампи – і всередині
самого ЖК.
Навіть банкіри, які, перш ніж
вкласти гроші в проект, звикли
зважувати фінансову вигоду, вже
прорахували: застосування енергозберігаючих технологій – справа
дійсно перспективна. Адже домашня
СЕС – не тільки реальна можливість
забезпечити енергетичну незалежність жител, а й привабливий бізнес-проект. Тож, обміркувавши всі
ризики, один з державних банків
почав надавати фізичним особам
кредити на купівлю і встановлення «домашніх» сонячних електростанцій, сонячних колекторів та
теплових насосів. Максимальна сума
кредитування становить 1 млн грн
на термін до 5 років. Така послуга
надається в рамках кредитної програми «Еко-енергія».
Ніна ГУЦУЛ

ТОЧКА ЗОРУ
Роман МРОЗАКЕВИЧ, експерт з альтернативної енергетики:
– Хочу звернути увагу на те, що використання сонячної енергії, та ще й у великому місті, вимагає зважених і
точних розрахунків. У першу чергу слід використовувати саме дахи. Причому, це можуть бути не лише дахи багатоповерхівок, а й офісних центрів, виробничих приміщень, складів тощо.
Тут є нюанси. Скажімо, легше і простіше встановлювати сонячні панелі на фасадах і балконах багатоповерхових
будинків. Але це погана ідея. По-перше, це економічно недоцільно: при розміщенні на фасадах ви зможете розмістити станцію потужністю 1-3 кВт, а термін окупності такої малопотужної станції буде більше 10 років. По-друге,
це може зіпсувати фасади будівель, а також небезпечно, якщо монтаж здійснюватимуть недосвідчені інсталятори.
Використовувати СЕС для електроопалення або підігріву води електробойлером також недоцільно через великі
затрати енергії. Проте можна навіть на опаленні зекономити наступним чином: встановити мережеву сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки для продажу електроенергії по «зеленому» тарифу. Таким чином упродовж літа
на ваш рахунок надійде достатньо коштів, щоб взимку можна було повністю покрити рахунки за опалення. Втім, при
будівництві станції на даху багатоповерхівки є свої нюанси. Зокрема власник квартири повинен офіційно орендувати
дах (це потребує згоди 75% співмешканців). До того ж, треба врегулювати і узгодити зміни в електропостачанні
всього будинку. Якщо вас не лякають ці бюрократичні процедури, то мережева СЕС буде оптимальним рішенням.

СПАДЩИНА

Врятувати музей Гмирі
Микола ПАЦЕРА

У 2018-му виповнюється 115 років
з дня народження всесвітньо відомого українського співака, народного артиста СРСР Бориса Гмирі,
чиє ім’я занесене до престижної
Міжнародної енциклопедії Who
is who. На жаль, в Україні, яку він
любив усім серцем і прославляв
своєю творчістю у світі, про митця
майже забуто, а його квартира-музей у Києві занепадає…
На під’їзді старовинного будинку в
столичному Пасажі (вул. Хрещатик, 15) –
меморіальна дошка, яка повідомляє, що
саме тут жив і творив геніальний співак.
Піднявшись ліфтом на четвертий поверх,
побачив обшарпані двері квартири, де він
колись мешкав. Мене зустріла привітна господиня – хранителька спадщини великого
артиста і далека його родичка Ганна Принц.
– Не бійтесь, ці стіни навіть Революцію
Гідності витримали, – сумно заспокоїла
господарка. – Я сподівалась, що після неї
влада приділить належну увагу музею, адже
Борис Романович був великим патріотом.
А на закиди, мовляв, чому ти тут сидиш,
коли тебе запрошують усі театри світу,
зізнавався, що не може жити без України, і
буде прославляти її на сценах рідних театрів.
Але після народної революції пам’ять про
нього ніхто не хоче берегти – навіть квартиру не рятують. Нині помешкання ледве
тримається на моїх плечах – за допомоги
створеного мною Фонду Бориса Гмирі. Та
від величезних комунальних платежів та
руйнування ноша стає непосильною…

Ганна Василівна розповіла чимало цікавого про нелегку долю всесвітньо відомого
співака. Народився він 1903 року в Лебедині
на Сумщині. З дитинства тяжко працював,
а підлітком був матросом на торговельних судах, кочегаром і вантажником в Севастополі, де носив вантажі по 5-6 пудів і
травмував собі спину. Під час Голодомору
1932-1933 років померли батько та сестра,
а матір йому вдалося врятувати. Закінчив
з відзнакою Харківський інженерно-будівельний інститут, аспірантуру Харківського
науково-дослідного інституту споруд, а
в 1939 році (і теж з відзнакою) – місцеву
консерваторію. Навчався вокалу у відомого
педагога Павла Голубєва і водночас виступав на сцені Харківського оперного театру.
Потім до 1957-го року – у Київському театрі
опери та балету...
– Борис Романович мав голос широкого діапазону і красивого тембру, він
неперевершений виконавець українських,
російських та західних романсів, – гово-

рить Ганна Принц, підкріплюючи слова
збереженими архівними записами, перенесеними в комп’ютер. – Його запрошували
на виступи в концертах і оперних партіях
до США, Канади, Італії, Англії, Голландії
та інших країн, але співакові про це навіть
не говорили, за кордон із Москви та Києва
слали телеграми: «Гмиря хворіє». Та й у
Київському оперному театрі співак зазнавав
постійних утисків. Замість басових партій
його змушували виконувати баритонові й
тенорові, а згодом і взагалі змусили залишити театр, прирікши на концертне життя.
Та де б він не виступав, обов’язково виконував українські народні пісні й твори на
вірші Шевченка… Якось у Китаї він чотири
рази виконував на біс «Реве та стогне Дніпр
широкий» – так слухачам сподобався його
спів, у якому передав красу природи і душі
українського народу.
Загалом же творчий доробок великого
співака воістину унікальний, про що свідчить наведена Ганною Принц статистика.

КОМЕНТАР
Олександр МІЩЕНКО, голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування:
– До мене зверталася Ганна Принц з проханням допомогти зберегти спадщину Бориса
Гмирі в його квартирі-музеї. Я побував там і переконався, що становище дійсно критичне.
Оскільки ці питання безпосередньо не в компетенції нашої комісії, я на початку року звернувся
з депутатським запитом до голови КМДА, запропонувавши, щоб проблемою персонально
зайнялася керівник Департаменту культури. Можливо, потрібно створити робочу групу або
комісію, яка б вивчила стан справ та запропонувала заходи щодо порятунку музею. Також
потрібно зробити ремонт цієї квартири і офіційно просити керівництво «Київгазу», «Київэнерго»,
«Київводоканалу» та ЖЕКу «Хрещатик» про надання Ганні Принц пільг чи субсидій на оплату
комунальних послуг, оскільки Фонд Гмирі вже не може їх оплачувати. Або ж взяти музей на
утримання міста. Словом, потрібно комплексно підійти до вирішення цього питання, і звичайно,
залучити до цього міністерство культури.

Він виконав понад 600 камерних творів,
з яких 300 українських народних пісень і
романсів та понад 200 російських, більше
100 західних, 44 оперні партії української,
російської та західної класики. Проте унікальні записи Бориса Гмирі, які скрупульозно
збирав він сам, а після його смерті дружина
Віра (пізніше це робила Ганна Принц), зараз
перебувають у жалюгідному стані.
– Я неодноразово зверталася до президентів, міністрів культури з проханням
допомогти зберегти зібрані тисячі експонатів всесвітньо відомого співака та
його квартиру-музей, але раритети так і
продовжують нищитись, – зі сльозами на
очах поскаржилася Ганна Принц.
На жаль, і міністрство культури, вважає
жінка, нічого не робить для того, щоб підтримати Фонд Гмирі. Утримувати надалі
квартиру співака жінка просто не в змозі –
непосильні комунальні платежі, та й ремонт
вже потрібно робити.

РУХ І ТРАНСПОРТ
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Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Майже 250 пішохідних переходів міста є потенційно
небезпечними, а найбільша
їхня концентрація – в Оболонському та Деснянському
районах. Такі результати
моніторингу, проведеного
Українським кризовим медіа-центром «Центр розвитку міста».
Загалом було опитано 5 тисяч
респондентів віком від 25 років, в
тому числі 2500 пішоходів і 2500
водіїв. Головна мета дослідження:
з’ясувати, як часто і чому кияни
порушують правила дорожнього
руху (ПДР), що необхідно зробити
для зменшення кількості таких
випадків на столичних дорогах.
Дослідження було організовано та
проведено в рамках масштабного
проекту, присвяченого зменшенню кількості ДТП на столичних
дорогах.
Протягом півмісяця понад
70 представників медіа-центру
працювали в усіх десяти районах
Києва, вивчаючи стан дорожньої
інфраструктури та спілкуючись із
місцевими мешканцями. Як наслідок, вдалося визначити адреси
найнебезпечніших пішохідних
переходів міста. Їх визначали за
наявності (чи відсутності) дорожньої розмітки, попереджувальних
знаків та світлофорів. Особливу
увагу учасники моніторингу приділяли місцям поблизу навчальних
та дошкільних закладів. На підставі
отриманої інформації створені
карти столичних районів із найнебезпечнішими переходами.
– Звичайно, наші карти ще досить суб’єктивні й неповні. Тому
запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до обговорення отриманих
результатів. Наша організація відкрита для будь-яких пропозицій,
– зазначив керівник проекту
Федір Губенков. – Завдячуючи
активності киян, ми підготуємо
звернення до столичного мера та
представників КМДА. Потрібно
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порушень, назвали збільшення
числа обладнаних пішохідних переходів (53% опитуваних). Майже
третина респондентів скаржиться
на недостатню кількість світлофорів. Приблизно стільки ж опитаних виступають за посилення
штрафних санкцій, котрі змусили
б учасників руху дотримуватися
встановлених правил.
Щодо аналізу причин аварій:
найбільше їх скоєно через вже
згадане перевищення швидкості
(4161 ДТП), порушення правил
маневрування (2278 випадків),
водіння в нетверезому стані (1809
водіїв), порушення пішоходами
правил дорожнього руху (1165 чоловік). Найбільше людей загинуло
саме через наїзди на них (1027 осіб)
та під час зіткнень автомобілів
(861 особа). Понад 90 відсотків
автопригод сталося через низький
рівень водійської підготовки, тобто
йдеться про людський фактор.
– Отримані дані не радують,
– констатувала засновниця ГО
 ЕКСПЕРТИ ВИЗНАЧИЛИ АДРЕСИ НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ ПІШОХІДНИХ
«Центр розвитку міста» ЛюдмиПЕРЕХОДІВ І НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ ТА НЕЩАСНИХ
ла Костенко. – Проте є момент,
ВИПАДКІВ У СТОЛИЦІ
на який варто звернути особливу
увагу: кожен п’ятий учасник опизробити все можливе для об’єд- законодавством покарання для загрозу. Ще 42 % недотримання тування вказав на недосконалість
нання зусиль суспільства і влади. винуватців.
вимог ПДР – бажання вчасно ку- транспортної інфраструктури.
У сумному рейтингу найпопу- дись доїхати (потрапити на роботу Вирішити це питання за допомоНебезпечні переходи треба облаштувати, адже йдеться про важливу лярніших порушень ПДР перше чи додому). І лише 26 % відсотків гою лише законодавчих ініціатив
проблему, яка турбує багатьох місце займають перевищення опитаних автомобілістів назвали неможливо. Потрібен комплексний
допустимої швидкості авто. У причиною поружителів міста.
підхід. Тому ми
Як показали дослідження, го- цьому «гріху» зізналися майже 40 шень погано обплануємо розроПонад 90 відсотків авловна причина кожного п’ятого відсотків респондентів. На другому ладнану дорогу.
бити план співптопригод сталося через
порушення правил дорожнього місці – порушення правил паркуТакож мараці громади та
низький рівень водійської
руху – недосконалість транспорт- вання (37,4 % випадків). Третє міс- лоприємними
КМДА. Зокрема
ної інфраструктури та необлаш- це – перетин суцільної подвійної виявилися ре- підготовки, тобто йдеться треба визначити
тованість пішохідних переходів. смуги (понад 28 % порушень). При зультати опинайнебезпечніші
про людський фактор.
Кожен десятий водій порушує цьому водії зазначили, що свідомо тувань серед піпішохідні переПДР практично щодня, а майже порушували ПДР, зважаючи на від- шоходів. Майже 19 % з них навіть ходи в місті та узгодити план щодо
п’ята частина пішоходів навіть сутність транспортних засобів, які не здогадуються про існування їх облаштування. Найбільшу увагу
не здогадуються про передбачені могли б становити для них певну штрафів для порушників-пере- плануємо приділити переходам
хожих. При цьому кожен десятий поблизу навчальних закладів.
зізнався, що порушує ПДР щодня, Також наші фахівці розроблять
МОВОЮ ЦИФР
а ще 13 % – роблять це по декіль- пропозиції щодо внесення змін
ка разів на тиждень. Найбільша в чинне законодавство.
Найближчим часом представкількість порушень пов’язана з
138 261 – стільки ДТП сталося торік в Україні (майже на 20 тисяч
більше, аніж позаторік).
перетином проїжджої частини у ники медіа-центру будуть активно
413 ДТП відбувається в нашій країні щодоби, тобто зіткнення та
не призначених для цього місцях залучати до співпраці інші гронаїзди трапляються кожні чотири хвилини.
(79 % випадків).
мадські організації та киян, щоб
38 977 аварій зафіксовано торік у Києві.
Серед чинників, які б могли виносити на загальне обговорення
вплинути на зменшення кількості спільні проекти та пропозиції.

Як позбавитись «доріг смерті»?

БЕЗПЕКА

«Швидкість равлика» рятує життя


ДО ТЕМИ

ДЕЩО ПРО ЗМІНИ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА РЕАКЦІЮ НА НИХ КИЯН

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Ситуація на дорогах сьогодні дійсно складна. Лише
за останній рік на шляхах
загинуло майже 3 тисячі
українців. Ще більше були
травмовані та втратили
здоров’я. Експерти констатують, що ці жертви значно перевищують втрати в
зоні бойових дій на сході
країни.
З 1 січня набули чинності зміни
щодо обмеження максимальної
швидкості транспортних засобів у
населених пунктах. Максимально
дозволена швидкість тут становить 50, а не 60 кілометрів на годину, як раніше. Вводяться й нові
штрафи за паркування автомобілів
у неналежному місці. Нарешті
узаконено дозвіл на евакуацію автомобілів, які порушили правила.
Крім того, значно збільшені
санкції за керування автомобілем
у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Якщо водій попав-

ся нетверезий за кермом у перший
раз, він сплатить 10 200 грн та
позбавиться водійських прав на
один рік. При вчиненні подібного
правопорушення протягом року
повторно доведеться сплатити
вже 20 400 грн та втратити право
керування транспортними засобами строком на три роки.
Наша країна не одинока в посиленні штрафних санкцій до
лихачів на колесах. До прикладу, у
Франції з 1 липня минулого року
передбачено вилучення водійських прав за використання водієм
мобільного телефону під час керування автомобілем (раніше за таке
типове порушення лише штрафували на 135 євро). Також вирішено
обмежити допустиму швидкість
на другорядних дорогах з 90 до
80 км/год. Французькі урядовці
вважають, що цей захід дозволить
зберегти 350-400 життів на рік.
Не випадково у деяких великих
європейських містах швидкість
руху обмежили не просто до 50,
а навіть до 30 км/год.
Сергій Конюшок, президент
Федерації стронгмену України:

– Я особисто позитивно ставлюся до цих нововведень. Знаю, що
швидкість 50 кілометрів в населених
пунктах вже традиційна для більшості європейських країн. Для мене
не є проблемою знизити швидкість
ще на 10 км і їхати, як тепер вимагається. Тим паче, що, відверто
кажучи, в Києві вдень більше 50-ти і
не розженешся. Гальмують постійні
«корки» і велика кількість авто на
дорогах. Це – нормальна швидкість.
В цілому я погоджуюсь, що якщо
за статистикою саме перевищення
швидкості є основною причиною
страшних трагедій, які сьогодні
трапляються на дорогах, то дуже

Якщо водій попався нетверезий за кермом у перший
раз, він сплатить 10 200
грн та позбавиться водійських прав на один рік.
правильно, що змінився швидкісний режим. Вважаю, що потрібні
ще жорстокіші покарання і штрафи
за порушення правил дорожнього
руху. Але водночас треба проводи-

ти всілякі профілактичні заходи,
різноманітну роз’яснювальну роботу з водіями-професіоналами,
автовласниками і автолюбителями.
Пояснювати, що правила дорожнього руху, як і статути у війську,
написані кров’ю...
Дмитро Сауцький, автогонщик, автомобільний експерт:
– Добре, коли вдосконалюють
правила для водіїв, особливо в
Україні. Я давно їжджу по місту зі
швидкістю 60 км/год. Як гонщик
усвідомлюю, що з максимальною
швидкістю треба рухатися лише
на треку. В місті ж перегони ні
до чого. Щоб потрапити в «зелену хвилю», треба витримувати
швидкість 120 кілометрів, що
заборонено, або ж 60, звісно, за
відсутності «корків». Зі швидкістю 50 кілометрів піймати таку
хвилю буде складніше... Дійсно,
в Києві є багато вулиць, якими
навіть зі швидкістю 50 км через
погану якість дороги їхати фізично
неможливо. Але по великих проспектах можна було б дозволити
60-70. І я думаю, що це було б
достатньо безпечно.

У Києві на деяких вулицях
планують збільшити максимально
дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год.
замість затверджених Верховною
Радою 50 км/год. Про це повідомив заступник Київського міського
голови – секретар Київради Володимир Прокопів. За його словами,
багато водіїв не згодні з новими
обмеженнями швидкості до
50 км/год. Саме тому міська влада
вже розробляє проект рішення
«Про затвердження переліку
ділянок вулично-дорожньої мережі,
на яких дозволено швидкість руху
транспортних засобів 80 км/год. в
обох напрямках».
– У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім
покриттям, відбійниками, надземними і підземними пішохідними
переходами. Все це дозволяє
пересуватися ними швидко і безпечно, – зазначив пан Прокопів. –
Якщо Київрада підтримає документ
найближчим часом, підвищення
швидкості до 80 км/год. (+10) відбудеться вже з 1 квітня. У зимовий
період через складні погодні умови
на всіх столичних дорогах буде
діяти єдине обмеження в 50 км/год.
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Майстер
зброярських справ
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Киянин Іван Савельєв до Майдану та антитерористичної операції на Донбасі не мав стосунку
до військової служби. Радіотехнік та інженерелектротехнік за базовою освітою він працював
головним інженером на заводі «Термопласт»,
що на Подолі…
Тоді навіть уявити не міг, скільки різних подій відбудеться за наступні два-три роки в його житті. Їх могло б
вистачити на чиєсь ціле життя. Але сталося, як сталося.

ня в ролі волонтеонтера-добровольця
льця
командування
ня частини запропонувало
опонувало
Івану штатнуу військову
посаду. Погодився
одився мобілізуватися
я і продовжити службу в батальйоні, який вже став йому рідним.

ФРОНТОВА
А МІСІЯ
«ДЯДІ ВАНІ
НІ»

– В ході запеклих
апеклих оборонних боїв
за Дебальцевее комбат відзначив мене
«НА МАЙДАН ПОЗВАЛИ ДРУЗІ…»
за особисту мужність, – каже сержант
Участь в АТО теж була обумовлена явною небайдужістю запасу Савельєв.
ьєв. – Лагодити зброю та
та певними здібностями-талантами киянина. Окрім про- навчати бійців
ців доводилося не лише в
фесії інженера, він вже тоді мав фах майстра стрілецької тилу, а й безпосередньо
посередньо на передовій…
зброї та засобів ближнього бою і добру репутацію серед
Вже як мобілізований
обілізований боєць, з 12 люприятелів-однодумців. Деякі з них після Майдану були того 2015 року,
ку, брав участь в боях за метеомобілізовані в 11-й мотопіхотний батальйон і проходили станцію Донецького
нецького аеропорту. Спочатку
бойовий вишкіл у навчальному центрі «Десна». Зателефо- був у складі відділення управління третьої
нували і попросили приїхати, мовляв,
мотопіхотної роти, яка оботреба допомогти вирішити певні пророняла опорний пункт на
Швидко миблеми важкого стрілецького озброєння
позиції «Мурашник». Під
нуло шість
підрозділу – відремонтувати несправні
час однієї з атак отримав
крупнокаліберні кулемети. Треба – зна- «медових» днів
незначну травму голови
чить треба! Так опинився у війську. Як і я знову поверосколком від броні…
волонтер-доброволець.
В батальйоні його називанувся на фронт. Там мене
не
І хоч ніколи досі не служив в армії,
ли «Дядя Ваня». Бійці й команчекали напружені будні й дири згадували і розповідали
неабияк здивував не лише бійців, а й
бойові побратими…
офіцерів – військових професіоналів глиодин одному цікаві історії про
бокими знаннями різних видів озброєння, В моїй сім’ї традиційно диво-зброяра. Не упускали нагоди
фанатичною закоханістю в зброярську одружуються під час війни
ни особисто познайомитися з ним,
справу. Показав не лише теоретичні
поспілкуватися.
знання, а й практичні навички експлуатації та ремонту
Майстра такого
акого високого рівня технічної грамотстрілецької зброї...
ності й зброярської
ярської практики ще треба пошукати.
Навіть коли батальйон відвели на ротацію в навчаль- Не кажучи про
ро колосальну психологічну і фізичну
ний центр «Десна», не давав собі спокою, бо роботи і тут витримку, цілковиту самовіддачу сержанта в тих
вистачало: готували зброю до консервації, безперервно екстремальних
них бойових умовах. То він десь на
лагодили автомати і кулемети, які вийшли з ладу на пе- віддаленому
у блокпосту, де на кожного чатує
редовій. Попри свій добровільно-волонтерський статус, небезпека і куля снайпера… То встановлює
служив чесно і сумлінно виконував обов’язки не просто кулемет на пригнаний волонтерами броньозброяра, а й бійця.
ваний джип…
…
Душею прикипів до військової справи та до бойових
Бували випадки,
падки, коли він спочатку по телефону
побратимів. Перед завершенням терміну його перебуван- консультує бійців добровольчого батальйону, аж

раптом не витримує і мчить кудись на передову… Ніхто
і ніщо не могло завадити йому виконати якусь нагальну
бойову задачу.

«ОДРУЖЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ –
НАША СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ»

Демобілізувався він навесні 2016-го. Звісно, поспішав
додому, в рідний Київ. Щоправда, на довоєнн
довоєнну посаду
головного інженера заводу повернутися не вийшло.
Втішало й те, що в нього є повноцінна сім’я – кохана
дружина Віка і її чотирирічний син Ярослав від першого шлюбу.
Сталося так, що саме в буремний 2014-й
2
рік,
у День святого Валентина, Івану всміхнулося
всм
щастя. З Вікою познайомив спільний приятель
в пабі, що в центрі Києва. Попроси
Попросив приглястійки, де вони
нути за дівчиною біля барної стійки
пили каву, щоб ніхто не смів образ
образити. Іван
погодився. І вже понад три роки м
милується,
не зводячи закоханого погляду.
Каже, що під час перебування на фронті
спеціально оформив відпу
відпустку, щоб
навідатися в Київ і змі
змінити свій
статус, зареєхолостяцький стат
сім’ю.
струвати сім’ю
Як зрілий і мудрий
чоловік, ві
він резонно
розсудив тоді, що
допоки п
перебуває
на війні, д
дуже важливо, щоб всі поточні справи були впор
впорядковані.
Передусім, стосунки з дорогими серцю людьми
оформлені по закону, як належить.
– Швидко минуло шість «медових» дні
днів і я знову
повернувся на фронт. Там мене чекали напружені
н
будні й бойові побратими… В моїй сім
сім’ї традиційно одружуються під час війни, – посм
посміхається
Іван. – Дідусі знайшли свої половинки, к
коли йшла
навчалися в
Друга світова… Мама з батьком, хоч і на
одному класі, побралися лише після по
повернення
баті з відрядження у В’єтнам, де воював… Мабуть,
така наша доля.

PS.

Сьогодні сержант запасу Іван Савельєв,
ветеран 59-ї окремої мотопіхотної
мотопіхо
бригади, знову на виробничій ниві. Працю
Працює інженером-конструктором у ТОВ «Арморум С
Солюшн».
Недержавній компанії, яка займається р
розробкою
та виготовленням дуже необхідних на п
передовій
кулеметних та гранатометних станків, д
дистанційно-керованих турелей, засобів радіо-еле
радіо-електронної
боротьби та радіо-електронної розвідк
розвідки. Робить
те, що вміє найкраще.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Прикраси… з будильників


Олександр ПИРЛИК

Майстерня Ірини Проскуріної розташована на столичному
Подолі, у напівзруйнованому арт-дворику на Іллінській.
Вона творить свої шедеври в орендованій кімнатці 3 на 3
метри з віконцем не більше ілюмінатора. Неймовірно, але
з пружинок і гайок виходять сережки, кулони, намиста. На
початку творчого шляху в Ірини була ціла валіза з цими
деталями, які вона придбала у знайомого годинникаря в
рідному Сєвєродонецьку.
До 2014-го наша співрозмовниця жила у Сєвєродонецьку –
невеликому містечку в Луганській
області з населенням лише 120
тисяч людей. А ось у травні того
року життя дівчини докорінно
змінилося…
– Навесні ми з однодумцями
зазвичай їздили Україною на різно-

манітні виставки. У квітні поїхали
до Харкова, Одеси, потім знову до
Харкова і повернулися додому. А
там якраз почалося – захоплення
телебачення, барикади, скасування
автобусних рейсів. Було страшно,
але все ж вирішила з подружками
їхати на виставку на Андріївському
узвозі з нагоди Дня Києва. Прибули

ЛУГАНЧАНКА ПЕРЕТВОРИЛА ХОБІ НА ПРИБУТКОВУ СПРАВУ

до столиці на два дні раніше, розмістилися в однокімнатній квартирі
моєї сестри, – каже Ірина. – Вже 4
червня зателефонували знайомі й
сказали, що в Лисичанську підірваний технічний міст через річку
Сіверський Донець, а це означає,
що додому повернутися я не зможу.
Батьки порадили поки залишитися
у сестри, тому що в рідному місті
ситуація вийшла з-під контролю і
перебувати там небезпечно. Люди
були в інформаційній ізоляції – не
працювало ні радіо, ні телебачення,
газети не виходили, ніхто нічого
не знав. Відтак почався мій важкий
етап вкорінення у столиці. Мені
як майстрові довелося починати
все спочатку, адже в Києві не мала
жодних зв’язків.
Допомогли грамоти від Сєвєродонецького міськвиконкому, отримані за організацію виставок і
пропаганду українського рукоділля в рідному місті. Це посприяло
встановленню хороших зв’язків
з адміністрацією Андріївського
узвозу.
– Мені тоді чітко поставили
вимоги – зареєстрований ФОП
і щомісячна оплата. Але я мала
лише 700 гривень і 3 тисячі на
заблокованій банківській картці.
Тож не могла платити податки,

зареєструвати торгову марку. Адміністрація пішла на поступки – я
надала тільки свої документи і
ксерокопії грамот. Впевнена, мені
пощастило лише тому, що я стала
пробивати собі дорогу трохи раніше, ніж почалася масова міграція
переселенців, – вважає майстриня.
Тепер у робочому кабінеті Ірини
тисячі стрілок, болтиків і циферблатів. І все це треба розібрати,
протерти від пилу і тільки тоді
планувати сам виріб. Композицію
майбутнього кулона дівчина заливає епоксидною смолою, яка сохне
два дні. Щоб перетворити звичайне
хобі на прибуткову справу, вона
працює по дев’ять годин на добу.

Клієнтів вистачає, роботи Ірини Проскуріної
замовляють і в Україні, й
за кордоном. Дівчина вже
замислюється
про відкриття власного
магазину
– Ніколи не роблю тільки одну
прикрасу. В один день протягом
декількох годин розкладаю деталі
по кулонах. Виходить близько
сорока заготовок. Другого дня

формую самі прикраси. На третій
– заливаю їх смолою. На четвертий – отримую готовий кулон.
На п’ятий – робитиму з кулонів
сережки або підвіски, – розповідає Ірина.
Клієнтів вистачає, роботи Ірини Проскуріної замовляють і в
Україні, й за кордоном. Дівчина
вже замислюється про відкриття
власного магазину.
– Для початку треба закупити
спеціальну смолу від 150 гривень
за 100 мілілітрів. Близько 1,5 тисячі
гривень доведеться витратити на
фурнітуру – підвіски, замки. Від 50
до 80 гривень коштують спеціальні
плоскогубці, якими закручують
кінці металевих виробів. Також
потрібні акрилова фарба і пензлі,
щоб розфарбовувати деталі. Старі
або поламані годинники, щоб не
купувати, можна пошукати у знайомих і друзів, – ділиться досвідом
пані Проскуріна.
Готові прикраси коштують від
150 до 500 гривень, ціна залежить
від складності роботи. Вкладені в
бізнес кошти повертаються через
півроку. За словами Ірини, майстри на цьому заробляють від 3 до
10 тис. гривень. Найбільше виробів купують перед новорічними
святами і 8 Березня.
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У дзеркалі
туристичної
статистики

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олена ДМИТРІЄВА

Київ – це тисячолітня історична спадщина, чудові
рекреаційні зони в акваторії Дніпра, численні мурали, фонтани, різноманітні
скульптури. Прогулюючись
вулицями міста, навіть
тими, які на перший погляд здаються звичайними,
дізнаєшся, що насправді
вони зберігають таємниці
минулих літ, романтичні та
містичні історії.
ДЕШЕВО
ТА ЦІКАВО

Керівник проекту тематичних екскурсій «Цікавий Київ»
Арсеній Фінберг говорить, що
багато туристів не наважуються
їхати до Києва, оскільки заздалегідь вважають місто дорогим.
Але цей міф розвіяла британська
туристична компанія Hoppa, яка
склала рейтинг «100 міст світу для
подорожі 2018 року: від найдорожчих до найдешевших».
При складанні рейтингу враховувалися суми, які туристи в
середньому витрачають у певному
місті за добу. В цьому рейтингу
Київ посів перше місце як найдешевше місто світу для подорожей –
проживання в Києві з триразовим
харчуванням і екскурсіями обійдеться у 65 фунтів стерлінгів –
2 500 грн на добу.
– Столиця вабить гостей дивовижними місцями та різноманітними заходами, якими можна
насолоджуватися навіть при мі-

німальному бюджеті, – ділиться
пан Фінберг.
За словами начальника Управління туризму та інвестицій
КМДА Антона Тараненка, у місті станом на січень 2018 року
функціонує понад 160 готелів на
9,2 тисячі місць. Туристичною
діяльністю займаються понад
3 000 підприємств, які забезпечують надання відповідних послуг.

Більшість іноземних туристів, які побували
у нашій столиці,
дізналися про Україну
та про Київ зокрема
завдяки Революції Гідності, а також ситуації
на сході України
– Більшість іноземних туристів
зупиняються в готелях – 54,1%.
15,7% гостей міста мешкають у
родичів або друзів. Хостел обирають 9,2% зовнішніх туристів.
У апартаментах або орендованій
квартирі проживає 18,2%. Ще 2,5%
не залишаються у столиці з ночівлею, – поділився статистичними
даними пан Тараненко.
Отже, навіть найвибагливіший
турист може обрати місце проживання у столиці України – центр
або спальний район.

ЯКІ ВОНИ,
ГОСТІ СТОЛИЦІ?

Переважна більшість іноземних
туристів – це чоловіки (70,1%),
жінок 29,9%, підлітків не більше

2,5%. Пенсіонери та люди похилого
віку не надто прагнуть побачити
нашу столицю – лише 4,4% з них
наважуються завітати до гостинного Києва.
Зовсім інша картина простежується щодо наших співвітчизників. У цій статистиці, як не дивно,
майже діаметрально протилежна
ситуація. Чоловіків трохи більше
42%, решта – жінки. Діти та підлітки становлять 4,2%, люди, старші
за 56 років, – 8%.
Більшість іноземних туристів,
які побували у нашій столиці, дізналися про Україну та про Київ зокрема завдяки Революції Гідності,
а також подіям на сході України.
Ця ситуація, зауважимо, має доволі
негативний вплив на формування
і підтримку позитивного іміджу
столиці та країни в цілому, особливо коли йдеться про безпеку
подорожей.
Щоправда, в цьому питанні столична влада робить значні кроки
для формування уявлення про Київ
як безпечне місто для туристів. З
цією метою постійно проводяться
інформаційні кампанії, консультування іноземної аудиторії під час
участі в міжнародних туристичних
виставках, презентації в рамках
Днів Києва за кордоном.

У ПОДОРОЖ
ЗА ВРАЖЕННЯМИ

Характерно, що останніми роками Київ усе більше набирає статусу столиці «подієвого туризму».
За словами Антона Тараненка,
це викликано тим, що Київ став
приймаючим містом фінальної
частини чемпіонату Європи з
футболу 2012 року, міжнародного
пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Цьогоріч столиця має
честь приймати фінальні матчі
Ліги чемпіонів УЄФА.
Приваблюють туристів масштабні фестивалі – «Країна мрій»,
GogolFest, Atlas Weekend та багато
інших. До того ж у столиці відбувається безліч заходів відкритого
формату: День Європи, День Києва,
Новий рік на Софійській площі
(«Між двома дзвіницями»), які
доводять, що наше місто є дійсно
європейським та безпечним.
– Уздовж Хрещатика – центральної вулиці столиці – розташовано безліч бутиків, кафе,
ресторанів, виставкових центрів,
зон відпочинку. Тут завжди багато
людей і панує унікальна атмосфера,
яка властива лише обраним мегаполісам. Не менш цікаві Пейзажна
алея, парк Кіото, сквер Київських
інтелігентів тощо. Навіть городяни,
які щодня користуються метрополітеном, пропускають повз очі
багато цікавих деталей: вітражі,
мозаїчні панно, скульптури. Але
ж вони можуть розповісти про
історію не лише метро, а всього
міста, про технічні деталі будівництва, людей, завдяки яким у нас
є таке підземне диво, – наголосив
Арсеній Фінберг.

НОУ-ХАУ

Хостел із вагонів
метро


ЗАВДЯКИ КРЕАТИВНІЙ ІДЕЇ КИЇВ ОТРИМАЄ
ОРИГІНАЛЬНУ ЛОКАЦІЮ ДЛЯ ТУРИСТІВ

ли власні ідеї щодо нового життя
старих вагонів, – згадує пані Макогон. – Наприклад, – метрохаб з
Столичний бізнесмен Міпотужним WiFi, кнайпа «Останній
хаель Гальперін купив на
жетон» чи новаторський хостел.
аукціоні вельми нетрадиЦей допис одразу став дуже поційний лот від комунально- пулярним серед користувачів соцго підприємства «Київський
мереж, котрі жваво долучилися до
метрополітен». Це були два обговорення, висували власні ідеї.
списані вагони, вже неприІнформація масово поширилася в
датні для експлуатації на
ЗМІ. Знайшовся креативний бізтранспорті – нинішній влас- несмен, котрий придбав ці вагони
ник використає придбання
і вирішив побудувати на їх основі
у власному готельному
хостел і бар.
бізнесі.
Насправді, схожих проектів –
обмаль у світовій практиці. НаНезабаром вагони-ветерани талка Макогон відзначила вельми
київської підземки перетворяться оригінальний спосіб використання
на такий собі урбаністичний хос- спрацьованих вагонів, застосовател із кнайпом та мальовничою ний нью-йоркською підземкою. Їх
терасою для пожильців і гостей. просто скинули в океан, утворивши
Передбачається, що незвичай- штучний риф, на кшталт хвилерізу.
ний архітектурний об’єкт скоро І хоч спочатку точилися бурхливі
з’явиться на карті історичного суперечки поміж прихильниками
Подолу – впритул до одного з го- ідеї й екологами, офіційні комісії
телів, що неподалік від станції ухвалили висновки на користь
метро «Тараса Шевченка».
перших. Нині це є привабливим
Як повідомив пан Гальперін, туристичним об’єктом – вагони
приміщення вагонів буде пере- заселені креветковими «фермаобладнане під загальні й окремі ми», їх активно «обстежують» і
номери, оснащені сучасними сис- фільмують дайвери.
темами опалення та
– Вважаю,
що доступні
кондиціювання. Сама
ж концепція архітек- Аби зберегти вагони готелі в такому
від утилізації і петурного дизайну «націкавому виковіяна станціями метро,
ревтілити їх у щось нанні, як планубуремним духом, що
більш продуктивне, ється на Подохарактеризує життя
лі, насправді є
команда Київськонашого світу під земтуристичними
го метрополітену
лею». Підприємець
«фішками» в різупевнений, що проект «ввімкнула креатив» них країнах, –
подарує цим вагонам
коментує «Ведруге життя на радість мешканцям чірці» секретар постійної комісії
і гостям столиці України.
Київради з питань культури,
Однак втілення цього задуму туризму та інформаційної помогло й не відбутися, якби колиш- літики Олександр Поживанов.
ній власник вагонів підійшов до – Це ж у Стокгольмі, здається, є
справи банально.
портовий готель у старому лайне– Документи на списання цих рі, в Нідерландах – поїзд-хостел.
вагонів готувалися більше 2 років, – Приємно, що і в Києві розвивається
розповіла «Вечірці» речниця КП такий тренд.
«Київський метрополітен» НаНа думку депутата, Київ повинен
талка Макогон. – Якраз вчасно залучати якомога більше туристів,
для нас запрацював новий май- конкуруючи з такими містами, як
данчик ProZorro.Sale, що нині Прага, Варшава, Братислава чи
дозволяє продавати з аукціону Вільнюс. Це і є наші реальні конмайно державних і комунальних куренти, а не Одеса, Харків, Львів.
компаній із підвищенням старто- Тож, такі приватні ініціативи, як
вої ціни. І якщо б наше КП одним хостел із вагонів метро, мають бути
із перших до цього аукціону не підтримані містом.
підключилося, то старі вагони
– Кількість туристів у столиці
пішли б «з молотка» за старою минулого року зросла ідентично
процедурою. Оскільки раніше тому, як у середньому по всій Укратаких креативних кластерів не їні. Те ж саме – туристичний збір.
було, то зношені вагони переважно Водночас, на промоцію туризму
купували як металобрухт – чи то ми витрачаємо більше, ніж інші
металопереробні заводи, чи фірми регіони. На нинішній рік Київрада
з торгівлі вторсировиною.
збільшила фінансування розвитку
Аби зберегти їх від утилізації туристичної галузі – до 50 мільйонів
і перевтілити у щось більш про- гривень, – говорить пан Поливанов.
дуктивне, команда Київського ме- – Відтак, сподіваюся, що нарешті
трополітену «ввімкнула креатив». зможемо перевершити не лише
– На своїй Фейсбук-сторінці ми українські регіони, а й столиці країн
розмістили пост, де запропонува- Центральної та Східної Європи.
Андрій КОВАЛЕНКО
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Як звільнити матір від
«кайданів» обставин?


У СІМ’Ї, ДЕ Є ДИТИНА-ІНВАЛІД, ВАЖКО ПОВЕРНУТИ НЕ ЛИШЕ ЩАСТЯ, А Й ПОНОВИТИ
БУДЕННІСТЬ ЗВИЧНОГО ДЛЯ ВСІХ РОДИННОГО ЖИТТЯ
максимальної самостійності,
попри всі вади розвитку.

Олег ПЕТРЕНКО

ДОПОМОГА… ЛИШЕ
ЗА СПИСКОМ

Та й більшості цих сімей
вже немає: батьки-чоловіки повтікали, кинувши
важкохворих дітей з
інвалідністю на материнські плечі. Таких діток
у Києві 1083. Вісімдесят
відсотків з них 24 години на добу доглядають
матері-одиначки.
– Саме ця категорія найбільше потребує уваги, допомоги.
Бо поруч із ними щохвилини
люди, у яких абсолютно втрачено сенс життя. Адже з-поміж
цих діток є такі, які ніколи не
були на вулиці, їм ніколи не
купували одяг, вони не лише не
ходячі, а й невиїзні, невиносні,
нерухомі… Деякі до того ж не
мають зору й слуху, – розповідає
голова громадської організації інвалідів «Родина» Лариса
Самсонова.
Мами діток з важкими формами інвалідності – як під домашнім арештом.
– Їх треба звільнити і дати
можливість витратити вільний час на себе: зробити зачіску, знайти роботу, зустріти,
зрештою, чоловіка… Наш центр
обслуговує більше восьмисот
дітей-інвалідів, хочемо до реабілітаційних послуг додати
й послугу денного догляду, –
говорить директор Центру
соціально-психологічної
реабілітації дітей і молоді з
функціональними обмеженнями Подільського району
Тетяна Бєлова.
У Києві загалом 13,6 тисяч
дітей з інвалідністю. Для них
функціонує десять центрів
денного догляду – відділень
медико-соціальної реабілітації
дітей з органічним ураженням
центральної нервової системи і
п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації. Утримання
однієї дитини тут обходиться

міському бюджету в 194 гривні 60
копійок за день (триразове харчування, доставка у відділення
і додому на автомобілі центру,
педагогічні й соціально-медичні
реабілітаційні послуги тощо).
Проте сюди діти зі складними патологіями потрапити не
можуть, є обмеження за діагнозами. Матерям пропонують
два варіанти – віддати дитину в
закритий інтернат чи залишатися разом із нею під «домашнім
арештом». На ринку є й інші
пропозиції – дорогі няні, приватні дитсадки-хоспіси, та де
ж мамі-одиначці взяти кілька
тисяч гривень за один день?

ЗАМІСТЬ ЦУКЕРОК
ДОПОМОЖІТЬ
ІЗ НЯНЕЮ

Київські мами, які згуртувалися довкола ГОІ «Родина»,
пропонують переглянути столичні програми «Турбота» і «Соціальне партнерство», а також
державні гарантії соціального
захисту. Вони не вимагають для
себе більше грошей. Лише ті, що
передбачені для них, – спрямувати на інші соціальні послуги,
яких вони справді потребують.
– Не треба подарунка чи
квитка на концерт. І мені не

до солодощів і не до пісень.
Нам би няню, – каже мама дитини-інваліда підгрупи «А»
Валентина.
Вона хоче самостійно обрати
необхідну соціальну послугу
і відмовитися від інших, які
стандартно пропонує влада за
кошти міського і державного
бюджету. Якщо бюджетних фінансів бракуватиме на послугу
няні, Валентина готова доплачувати з власних заощаджень,
інвалідської пенсії, зрештою,
влаштується на роботу, бо має
дві вищі освіти…

Матерям пропонують
два варіанти – віддати дитину в закритий
інтернат чи залишатися
разом з нею під «домашнім арештом»
А ще краще за гроші всіх
соціальних програм для дітей-інвалідів відкрити соціально-медичні відділення
денного догляду. Мами не
лише б звільнилися з полону,
а й не опускали руки, жили б
звичайним життям, та й діти
гуртом розвивалися у спілкуванні, мали друзів, досягали

Реформа соціальних послуг
почалася п’ятнадцять років
тому. 2003-го було ухвалено
відповідний закон, що обіцяє забезпечити людей, котрі
потрапили в складні життєві
обставини, такими послугами, які б допомогли якнайшвидше вийти з цих обставин.
2012-го затверджено перелік
соціальних послуг і порядок їх
надання, досі розробляються
стандарти.
– Перелік дуже громіздкий,
порядок надання виконується
раз на рік за загальними критеріями, не враховуючи реальних
індивідуальних потреб людини. І частіше за все соціальні
послуги отримують ті люди,
котрі їх не потребують. Хто
звернувся в соцзабез, став на
облік – отримує, треба чи ні. А
ті, хто їх найбільше потребують,
залишаються осторонь. Вони –
«невидимі клієнти». Вони не
дійдуть, про себе не скажуть. А
якщо й звернуться у соцзабез,
там пропонують обрати послугу
з чіткого переліку. Якщо необхідної там немає, то людина сам
на сам зі своєю бідою», – заявляє
Лариса Самсонова.
Навіть, за словами Уповноваженого з прав дитини
Миколи Кулеби, «соціальні
послуги є недосяжними для
більшої частини дітей та сімей, а критично мала кількість
соціальних працівників не дає
можливості вчасно виявити
неблагополуччя і надати допомогу».
Тому мами діток-інвалідів
пропонують зруйнувати державну монополію на соціальні
послуги і запровадити механізм
їх фінансування на кшталт того,
який започатковується з 2018 у
первинній медицині – «гроші
йдуть за людиною».

А ВИ ЗНАЄТЕ?

Чим корисні квашені овочі
У зимову пору року, коли організму не вистачає вітамінів, саме час
згадати про квашені овочі. Недарма з давніх часів господині заготовляли на зиму квашену капусту,
помідори та огірки, адже ці продукти приносять велику користь
здоров’ю.
Люди, які регулярно вживають продукти,
багаті молочною кислотою, мають міцне
здоров’я, володіють великою фізичною
силою, молодістю і довголіттям.
ттям.
При цьому медики відзнача-ють, що не зустрічали серед таких людей випадки
захворювань артритом, а
також рідко зустрічалися
карієс і хвороби дегенеративного типу.
Джерелом молочної кисслоти для цих людей служила
ла
квашена капуста та огірки без
додавання солі. Саме ці корисні
сні

продукти здатні виробляти велику кількість
корисних для кишечника
а бактерій.
р
Якщо огірки і капуста
а з бочки постійні гості на вашому
ш
шому
столі, то ніякі хвороби вам
вам не
страшні. Ці продукти здорові
р ві
рові
ро
і низькокалорійні, містять
т
ть
велику кількість вітаміінів, зміцнюють організм
м
і підвищують стійкість до
д
інфекцій. Дієтологи назиз
зивають шість причин, за якими
к
кими
квашені овочі повинні завжди
квашен
бути
б
бу
т на вашому столі.
Низькокалорійні. Столова
л
ложка
квашеної капусти містить
всього 12 ккал, а два маленьких
вс
огірка – всього 11 ккал.
ог
Джерело молочної кислоти.
Д
Ця незамінна
н
субстанція утворюється в процесі бродіння, пригнієтьс
чує ріст бактерій, що викликають
псування овочів, очищає організм
псув

від токсинів. Молочна кислота сприяє
травленню
тр
равленню і забезпеч
забезпечує нормальне функціонування
травної
системи.
ц
ці
онування тра
в
Багаті клітковиною.
кл
л
Заповнюючи
и шлунок, клітковина
ззмушує
зм
у
нас довше відчувати себе ситими.
ч
Крім того, вона реК
гулює перистальтику
ггу
кишечнику, перешкодки
к
жає
жа
а засвоєнню жирів,
запобігає
запоб
б
запорам.
Багато вітаміну С. П’ять столових ложок квашеної капусти забезпечують дорослу людину добовою нормою
вітаміну С, який допомагає боротися з
застудними захворюваннями, розладами
шлунка, швидше спалює калорії.
Вітаміни груп В. Їх присутність покращує обмін речовин, вони допомагають
переварюванню білків, жирів і вуглеводів.
Містять мало цукру. Завдяки процесу
ферментації квашені овочі містять менше
глюкози і фруктози, ніж свіжі.

АКЦІЯ

За програмою
«Зір-2020»
Ніна ГУЦУЛ

Вони живуть серед нас – діти, які
бачать погано або не бачать зовсім. За даними Асоціації дитячих
офтальмологів України, в нашій
країні – 1000 дітей, що не бачать на
одне око, 500 – сліпих на обидва
ока.

До того ж є дітки, які погано бачать (починаючи від 50 відсотків зору), таких близько
двох мільйонів. Аби оцінити справжню гостроту проблеми, слід ще додати той факт,
що кожного року офтальмологи первинно
виявляють 300 тисяч дітей, які погано бачать.
Допомогти їм – справа дорослих.
Особливо вразливими в цьому плані є немовлята. Недаремно в кожному пологовому
будинку обов’язково працює офтальмолог:
при виписці такий фахівець зобов’язаний
оглянути кожну дитину на предмет патологій: вродженої глаукоми чи катаракти. Також
дуже важливо оперативно виявити захворювання слизової оболонки: кон’юктивіт,
дакріоцистит (непрохідність слізних шляхів).
Щодо останнього – приблизно у 8-10 %
дітей є така непрохідність. Як правило, вона
зникає впродовж першого місяця життя,
але якщо цього не відбувається, доводиться
робити зондування носослізного каналу.
Ще один важливий момент – ретинопатія
(ураження сітківки) недоношених дітей.
Нагадаю, наразі життя новонародженого
можна зберегти, якщо його вага становить
хоча б 500 грамів. Утім, чим менша вага
недоношеної дитини, тим більше в неї
проблем, зокрема – із зором. Ретинопатія
якраз характерна для недоношених малят.
Не всім відомо, що в світі існує і діє спеціальна програма Всесвітньої організації
охорони здоров’я, яка називається «Зір-2020».
Згідно з нею, дитячі офтальмологи світу
повинні зменшити кількість сліпих дітей
до 2020 року вдвічі (йдеться про сліпоту,
якої можна уникнути). Наприклад, якщо
вроджену катаракту вчасно виявити і прооперувати, то сліпоти не буде. Те ж саме – і
з глаукомою. Україна долучилася до цієї
програми в 2004 році. Завдяки сучасним
технологіям діагностики та ефективного
лікування патологій органу зору в дітей
кількість інвалідів дитинства з цієї причини
за останнє десятиріччя зменшилася майже
вдвічі (з 4320 до 1500). Головну «скрипку» тут
має відігравати високоточне діагностичне
обладнання.
Традиційно вже упродовж 12 років в
Україні відбувається благодійна акція «Серце
до серця», в ході якої волонтери збирають
кошти для виявлення і лікування вад зору в
діточок. Наразі активісти руху пригадують,
що коли проводили першу акцію, вітчизняні
офтальмологи не вірили, що отримають
сучасне обладнання. Проте, лише в Києві на
зібрані волонтерами гроші закуплено шелеву
лампу (це біомікроскоп для діагностики
уродженої та запалювальної патології) і два
апарати для лікування косоокості дітей. Як
стало відомо, встановлення цього обладнання
розпочалося в дитячій поліклініці міської
клінічної офтальмологічної лікарні «Центр
мікрохірургії ока» (вул. Метробудівна, 12).
Завдяки використанню цього обладнання
планується пролікувати від косоокості та
амбліопії близько 2500 дітей.
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МОВНЕ ПИТАННЯ

Як тебе звати, столице?


У ДЕЯКИХ ВІДОМСТВАХ ДОСІ ПИШУТЬ КIEV, ХОЧА ТРЕБА – KYIV

Юлія КОЛЕСНИКОВА

Київрада та КМДА багато
роблять для популяризації української мови, але
не варто забувати, що ця
політика спирається на велику підтримку й ініціативу
численних громадських
організацій столиці. Без них
важко сподіватися на успіх.
Ще кілька років тому відомий у
Києві громадський діяч, шеф-редактор сайту Zakonoproekt Євген Костенко звернув увагу на
невірне написання назви столиці
в соцмережах, інших електронних
ресурсах та електронних адресах
багатьох ЗМІ, державних установ.
Написав їм чемні листи з проханням виправити помилку. А
працюючи деякий час помічником
народного депутата, ініціював
звернення до ЗМІ та міністерств і
відомств: «Постановою Української
комісії термінології визначено
правильні написання українських
географічних назв ще у 1995 році
(резолюція №5, протокол №1, 14
жовтня 1995). Написання Kyiv занесено в базу даних термінів Об’єднаних Націй ще у 2002 році. Уряд
України опрацював це питання з
відповідними державними інституціями США, Канади, Британії,
Австралії та інших англомовних
країн. Усі ці уряди видали директиви – відтворювати назву столиці

нашої країни англійською мовою
як Kyiv».
За задумом, цей лист, підписаний віце-прем’єром із гуманітарних питань, мав надійти на
адреси ЗМІ, міністерств і відомств
як офіційне звернення від імені
Кабінету Міністрів. Але в уряді
Януковича на документ навіть
уваги не звернули!
– Що дивно, – пригадує Євген
Костенко, – після того, як було
змінено латинські написання міста
Алмаати й держави Мумбайя, наші
ЗМІ миттєво змінили їх назви.
Натомість геть невірне Kiev трималося майже десять років!
Змінити ситуацію допоміг кандидат економічних наук Олександр Вовченко. Саме він став
автором ухваленої Київрадою 2015
року Концепції розвитку української мови, культури та виховання

Нещодавно ФК «Динамо» (Київ) відмовився від
російськомовної версії
клубного сайту, залишивши в мережі Інтернет його український
варіант.
історичної пам’яті у жителів Києва.
– Якось я відзначив, що в багатьох країнах і містах цих країн існують програми підтримки національної мови, – розповідає Олександр. – У Києві нічого подібного
не було. Як корінний киянин, який

хоче, щоб його діти розмовляли
українською, почав працювати над
подібною програмою. До роботи
були залучені мовознавці, науковці, очільники департаментів
КМДА, керівники освітніх закладів.
Спільна праця тривала понад рік.
А щоб документ не залишився
лише на папері, з метою контролю
виконання положень Концепції
при КМДА 2016 року було створено
міжвідомчу робочу групу.
За минулі роки зроблено чимало. Зокрема велику увагу приділили
тому, аби нарешті змінити Kiev
на правильне Kyiv та «навчити»
соцмережі говорити українською.
– Інтерфейс у соцмережах ви
зараз можете налаштовувати на
українську самостійно, – радить
Олександр Вовченко. – Сайти відомих брендів, які працюють у Києві,
здебільшого україномовні. Але
деякі все ще вживають російську,
і щоб це змінити, нам, киянам,
треба звертатися до них.
Зараз Олександр Вовченко
– лідер громадської спілки «За
українськомовний Київ». У її складі багато мовознавців, освітян,
зокрема Дмитро Павличко, Іван
Ющук, Галина Яблонська, Юрій
Гнаткевич, Сергій Мельничук,
Сергій Болтівець, Тарас Марусик.
Спілка допомагає поширювати
українську у вишах, надає правові
консультації.
– Запустили соціальну рекламну
кампанію в Києві. За сприяння заступника міського голови Олексія

Резнікова нам виділили сотні метрів рекламних площ, – розповідає
Олександр. – Зараз розробляємо
комплекс заходів з утвердження
української мови у столиці.
Також спілка пропонує запровадити в Києві День української
писемності та звернулася до Президента України з проханням оголосити 2018-й роком української
мови. Є в місті чимало інших подібних ініціатив.
– Неабияке значення має власний приклад, – вважає Олена Єскіна-Терещенко, депутат Київради
VII скликання, лідер громадської
організації «Київське віче». –
Ще до Майдану майже всі наші
активісти і вдома, й у магазинах,
у транспорті, почали говорити
лише українською. Мова стала одним із символів спротиву режиму
Януковича. Не розумію людей, які
торочать про «наступ на російську
культуру». Немає жодного законодавчого акта, який би свідчив про
якусь «страшну українізацію». В
усіх випадках йдеться про паритетність мов.

– Тим, хто вважає, що захищає
російську культуру, варто пам’ятати, що є російська культура, яку
ніхто не забороняє, а є російськомовний інформаційний простір,
який дуже часто з культурою не
має нічого спільного, бо в багатьох
випадках це відвертий несмак, –
каже ветеран екологічного руху
Києва, один із лідерів асоціації
«Зелений світ», відомий правозахисник Сергій Федоринчик.
– Більшість київських «зелених»
повністю підтримують всі заходи, що здійснюються в рамках
ухваленої Київрадою Концепції
розвитку української мови.
До речі, Сергій Михайлович —
родом з Білорусі. Вільно володіє і
російською, і рідною білоруською.
Знаючи мовну ситуацію у столицях
обох країн, стверджує:
– Ставлення наших російськомовних співгромадян до української та білоруської мов – це
індикатор інтелігентності людини, рівня її освіти та вихованості,
зрештою, громадянської толерантності.

КИЇВ ЧИТАЄ

«ЛітАкцент-2017»: легенди
про Шевченка, війна і «Лякація»


У СТОЛИЦІ НАЗВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ КНИЖКОВОЇ ПРЕМІЇ
Фото Олексія ІВАНОВА

Марія КАТАЄВА

Орієнтир для читачів уже 10-й рік
поспіль дає премія «ЛітАкцент».
Видання змагалися у п’яти номінаціях: поезія, проза, есеїстика й
художній репортаж, літературознавство, проза і поезія для дітей.
На думку журі, найяскравішими
торік були твори на військову тематику та дитяча поезія.
Премія відзначає книжки, написані українською мовою й видані в Україні та за
кордоном. Цього разу номінація «Поезія»
залишилися без переможця. А в номінації
«Проза» основними конкурентами були
«Земля загублених» Катерини Калитко,
яка вже стала книгою року ВВС й отримала
премію Джозефа Конрада, та безумовний
бестселер Сергія Жадана «Інтернат».
– Оповідання Катерини Калитко викликають сильні емоції, мають цікаві сюжети,
динаміку. Але ці емоції дальші від нашої
сучасної ситуації. На відміну від Жадана. Він
написав, на нашу думку, свій кращий роман
серед виданих. І це є краще, що написано
зараз про ситуацію на сході України, –
оголосив переможця літературознавець
Ростислав Семків. – У романі багато сказано
про виживання, як пройти крізь ситуації,
які здаються неможливими.
Головний герой роману «Інтернат» –
вчитель української Паша з містечка на
сході країни, який мусить перетнути лінію

за Шевченкове життя, – розповів літературознавець Михайло Назаренко. –
Шукав усе про життя Кобзаря в народній
творчості, продивлявся видання ХІХ століття, документи про його перепоховання
на Канівщині. В першій частині вміщені
матеріали за хронологією життя поета. У
другій – від його смерті й до радянських
часів. А в третій – перекази різних років
про посмертне життя Шевченка.
Кульмінацією церемонії стало оголошення антипремії «Золота булька». Вона
присуджується за твір, якого всі чекали, але
який не виправдав сподівань. Таким став
роман «Харків. 1938» Олександра Ірванця. Він
розповідає альтернативну історію України,
якби УНР відстояла самостійну державу. Дія
відбувається 1938 року в Харкові, столиці
Української Робітничо-Селянської Республіки, де готуються святкувати 20-річчя незалежності.

ТОЧКА ЗОРУ

фронту і забрати племінника. Воєнні події,
у які він потрапляє, показані з точки зору
мирної людини.
Дуже різні книжки увійшли до кращої
п’ятірки в номінації «Поезія і проза для
дітей» – і для підлітків, і для дошкільнят.
Зрештою, перемогу здобула «Лякація» дитячого поета Івана Андрусяка. Якщо у вас
є діти дошкільного і молодшого шкільного
віку – зверніть на неї увагу. 2016-го книжка
удостоєна Корнійчуківської премії, а Андрусяк визнаний кращим дитячим поетом
2017 року за версією проекту «БараБука».
Лауреатом номінації «Есеїстика й художній репортаж» стала «Точка нуль» Артема
Чеха. Автор детально описує, як у 2015–2016
роках служив у Збройних силах України,
перебував на передовій.

– Про воєнні події на сході країни й досі
не можна розповісти художньою мовою, у
книжках чи фільмах. Лише документ може
сказати нам правду і передати справжні
емоції. Дуже сильною є книжка Артема
Чеха, який на війні вів нотатки. Тут немає
жодного зайвого тексту, – впевнена член
журі Тетяна Терен.
Премію в номінації «Літературознавство»
отримала книжка «Поховання на могилі»
Михайла Назаренка. Він зібрав чутки та
легенди про життя Тараса Шевченка.
– Якось у Драгоманова натрапив на
переказ, що Шевченко не помер: його
заслали до Сибіру, прикували ланцюгами.
Коли вони заіржавіють, він повернеться
в Україну… Цікаво стало, що ще є. Виявилося, дуже багато. Чутки виникали ще

Ірина ТРОСКОТ,
редактор «ЛітАкценту»:.
– 2017-й став роком, коли
чекаємо більшого, а отримуємо менше. Серед поетичних
книжок жодна не дотягувала до високого рівня.
Була дискусія не давати відзнаку і в дитячій літературі. У нас з’явилося багато перекладних
якісних творів, і читацький запит переріс те,
що пропонують українські дитячі письменники.
Поезія Андрусяка хороша, але не є особливою.
Есеїстика відзначилася тим, що немає збірок,
колонок. Вона пишеться окремо, і це хороша
тенденція. А літературознавство у плачевному
стані, дуже мало виходить книжок, потрібно перезавантаження. Літературу зазвичай визначає
проза. Цього року ми відзначили роман, хоча
в українській літературі цікавіше спостерігати,
як розвивається мала проза. Це Ірина Цілик,
Катерина Калитко. Над малою прозою працювати складніше, все значно сконцентрованіше.
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Як вибратися з-під води
та тягнути зубами авто


КИЇВСЬКИЙ ЦИРК ПРЕДСТАВИВ ЯСКРАВУ МІЖНАРОДНУ ПРОГРАМУ

розважати глядачів кумедними номерами
уже на килимі.
Ім’я Фахриддіна Ахназарова 29 разів було
У шоу «Слон і смугастий рейс»
занесене до Книги рекордів Гіннеса, а за
глядачів чекає зустріч з одним із
його силовими трюками спостерігали Арнайсильніших чоловіків планети,
нольд Шварценеґґер та британська королева
ілюзіоністом, комічним жонглером
Єлизавета ІІ. Артист вміє ламати дерев’яні
та повітряними акробатами. Як
дошки, забивати руками цвяхи, жонглювати
зрозуміло з назви, на манеж вий32-кілограмовими гирями, піднімати пірадуть і дресировані тварини – тигри,
міду із заліза та асистентками загальною
коні та слониха Майя.
вагою майже 500 кг. А ще – тягнути зубами
канат з автомобілем, наповненим людьми,
На зміну ефектним постановкам у сві- та лягати під його колеса.
товому цирку запанував новий тренд –
– Виступаю вже років 30. Можу тягнути
трюки, що здатні захоплювати і дивувати зубами й корабель, і літак, але не на манежі.
публіку. Саме на них і акцентує столична Всі трюки придумую сам, ідеї виникають
програма.
інтуїтивно. Звісно, велику роль відіграє геВідомий номер американського ілюзіо- нетика, спосіб життя, гарна фізична форма.
ніста Гаррі Гудіні «Визволення під водою» Спеціально не качаюся. А головне – віра
взявся повторити Туйчи Хан
у свою справу та любов до
з Узбекистану. Артиста зв’яА у фіналі зустрічайте неї, тоді працювати не важзують ланцюгами, обмотують
ко, – зізнається 45-річний
поліетиленом, надягають мі- 34-річну Майю вагою Фахриддін Ахназаров.
3 тонни. Граційну
шок, вниз головою опускають у
Майстерність, від якої
850-літровий басейн з водою і індійську слониху до захоплює подих, демонструє
замикають. На дно кидають 10 Києва привіз угорський на штейн-трапе (трапеція,
ключів, серед яких – лише один
що розкачується під кудресирувальник
потрібний. За лічені хвилини,
полом цирку) повітряний
Белуш Такач
не дихаючи, він має вибратися
гімнаст Олег Спігін. Його
з водяного полону.
ризиковані трюки здобули
– З дитинства мріяв виконати цей трюк. золото на Міжнародному фестивалі в Італії.
А серйозно готуватися почав 2014 року.
– Це один із найскладніших жанрів у
Спочатку занурювався з плівкою, потім цирку, бо потрібно робити еквілібристику,
з наручниками і ланцюгами. Бувало, по- стійки на руках і голові на трапеції, що качиналася клаустрофобія чи заплутувався чається та крутиться. Найважче при цьому
– і номер не виходив. Тому важливо не зберігати баланс. Я придумав і роблю власпанікувати. Перед кожним трюком і досі ний трюк – стійку на зубах у посиленому
хвилююся, бо він справжній, обманути гля- обертанні. Звісно, спочатку вони боліли,
дача неможливо. Під водою можу провести але вже звикли, – відзначив Олег Спігін.
без повітря до 5–6 хвилин, – поділився
Ще один номер у повітрі – артистичний,
Туйчи Хан. Після номера артист продовжує зі стрімкими перехопленнями й обривами –
Марія КАТАЄВА

покажуть гімнасти на рамці Людмила та
Олег Летичевські. Також вони з’являться
на манежі з ілюзією «Трансформація»,
багато разів змінюючи на очах у здивованих глядачів своє вбрання та образи.
Комічний жонглер з Румунії Лівіу Тудор
привіз веселий номер з тарілочками. Щоб
крутити їх на тонких жердинах, необхідно
бути уважним, але цьому постійно заважає
активний тер’єр. Молодіжний дух привнесе квартет акробаток на щоглі. Дівчата
вийдуть на сцену наче робити селфі, а
натомість виконуватимуть на 8-метровій
щоглі відривні трюки.
Назва «Слон і смугастий рейс» нагадує
про фільм, в якому на судні з кліток звільнилися леви і тигри. Тож розпочинають
програму смугасті хижаки, з якими виступають дресирувальники Юлія та Микола
Козирєви.

– На манежі дебютує наш «студент»,
білий тигр Арні. Йому один рік, має дивовижний характер, дуже добрий, живе
ще з чотирма підлітками, які готуються до
вистав. Як тварина, котра виходить вперше, він дуже допитливий – нюхає манеж,
звертає увагу на глядачів, – зазначила
Юлія Козирєва.
Коні породи фриз та маленькі чорні поні
під музику покажуть різні комбінації у номері «Свобода коней» Руслана Яремчука. А
у фіналі зустрічайте 34-річну Майю вагою
3 тонни. Граційну індійську слониху до
Києва привіз угорський дресирувальник
Белуш Такач. За його словами, вона дуже
грайлива і комунікабельна, полюбляє яблука,
буряк, моркву і капусту.
Міжнародну програму «Слон і смугастий
рейс» показуватимуть у Національному
цирку до 21 квітня.

НАПЕРЕДОДНІ

За олімпійські нагороди змагатимуться 33 українці

Олександр ПИРЛИК

Уже завтра, 9 лютого, у Південній Кореї розпочнуться зимові Олімпійські ігри. Змагатися до столиці Ігор Пхенчхан
приїдуть 2925 спортсменів з 92 країн. Буде розіграно 102
комплекти медалей у 15 видах спорту.
Наші олімпійці змагатимуться
з найкращими атлетами планети
у 9 з 15 видів спорту, а саме: у
біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени),
санному спорті (6 спортсменів),
фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсме-

ни), сноубордингу (1 спортсмен),
скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен) –
усього 33 атлети. Разом з тим, це
найменша делегація, яку Україна
відправляла на Олімпійські ігри.
Навіть, у далекому 1994 році до
Ліллехаммера відравилось 37
співвітчизників.

Є серед національної команди
і спортсмени зі столиці. Так, до
найчисленнішої збірної з біатлону
увійшли одразу три спортсмени –
Юлія Джима, Олена Підгрушна
та Володимир Семаков. Саме на
біатлоністів й буде покладено головну надію на медалі. На минулій
Олімпіаді у Сочі Юлія та Олена
вже піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу (дівчата разом з
Валентиною та Вітою Семеренко
перемогли на естафеті 4 х 6 кілометри). І з огляду на підготовку та
виступи на міжнародній арені протягом минулих сезонів, сподівання
вболівальників не безпідставні.
– Наша збірна пройшла тренувальний збір у Казахстані, там найбільш схожі умови до корейських.
На самих же іграх усе залежатиме
від того, який буде стан спортсменів. Якщо вони функціонально
підготуються, то можуть поборотися за 5 медалей, – прокоментував
президент Федерації біатлону
України Володимир Бринзак. –
Наприклад, один постріл – і ти
вже на 10 місць відкочуєшся назад. А один постріл – це ґвинтівка
не спрацювала, як у Юлії Джими
трапився самостріл, чи ще щось
таке... Тому я не хочу загадувати.
Я лише хочу, щоб команда була
максимально готова, а там побачимо. І як не згадати про конкурентів? Для багатьох із них це може
бути остання Олімпіада, тож вони

неодмінно захочуть гучно піти з
великого спорту.
Ще один представник Києва
Ярослав Паніот буде змагатися у
фігурному катанні. Попри свій вік,
20-річний спортсмен уже має неабиякий досвід виступів на міжнародних стартах. У 2012 році Ярослав
узяв участь на І зимових юнацьких
Олімпійських іграх. Там у командному заліку він здобув «срібло». З
того часу багато чого відбулося у
кар’єрі молодого фігуриста, але
його мрією завжди залишалась
участь у дорослій Олімпіаді…
– Кілька років тому я змінив
тренера (колишнім наставником

Ярослава був відомий фігурист
Вячеслав Загороднюк. – Авт.) і
став працювати з Миколою Морозовим. Ця співпраця дозволила
мені перемогти на останньому
чемпіонаті України і кваліфікуватися до Пхенчхану. Одна з дитячих
мрій здійснилася, тепер потрібно
гарно відкатати свою програму. Чи
розраховую я на медаль? Поганий
той солдат, який не мріє стати
генералом… Звичайно, нагорода
була б вершиною моїх сподівань,
але якщо не здобуду її, в мене вже
буде гарний досвід, аби рухатися далі, – розповів нам Ярослав
Паніот.

ЦІКАВО
 Боротьба не лише зі спортсменами, а й з природою.
Повідомляється, що на церемонії відкриття Олімпіади
температура повітря може сягнути 14 градусів морозу. До
цих пір рекорд тримає норвезький Ліллехаммер, де в 1994 році
Ігри відкривали при температурі повітря мінус 11 градусів. До
речі, головний олімпійський стадіон у Пхенчхані побудований
без даху і не має центрального опалення.
 Віртуальний прогноз для збірної. Відома компанія Gracenote,
що займається аналізом результатів у сфері розваг і спорту,
зробила невтішний прогноз щодо виступів збірної України
на Олімпіаді-2018. Аналітики опублікували віртуальну версію медального заліку зимових Олімпійських ігор 2018 року в
Пхенчхані: експерти прогнозують збірній Україні 27-е місце і
лише одну медаль. Єдине призове місце України на майбутній
Олімпіаді може принести жіноча естафетна збірна з біатлону,
яка отримає «бронзу».

АСОРТІ 23

Вечірній Київ | 8 лютого 2018 року | №6 (19291)

АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 08.02
Сильна
хмарність
Атм. тиск 748
Вітер
(м/с) 5,1
о
Вологість
повітря (%) 64
о
Відчувається -4

п’ятниця, 09.02

+1

Хмарно,
дощ зі снігом
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 1,5
Вологість
повітря (%) 94
о
Відчувається -1

+2

ЦІКАВО

Про монети

неділя, 11.02

субота, 10.02
Хмарно,
дощ зі снігом
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 1,3
Вологість
повітря (%) 89
о
Відчувається +1

+2

Сильна
хмарність
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 1,5
Вологість
повітря (%) 83
о
Відчувається 0

 У 2011 році світ зміг побачити монетку, маса якої більше
тонни, а зроблена вона на 99%
із золота. Вилили таку громадину в Австралії, в місті Перт.
Прирівнюється вона до 1 млн
австралійських доларів, а ціна
її самої складає більше 54 млн
американських доларів.
 Чи знаєте ви, що монети
можуть виступати не лише в
якості грошей, а й визначати
якість спиртного? У Німеччині
жителі так дегустують пиво.
Вони кладуть монету на пінку
і, якщо вона не падає на дно
келиха – пиво відмінної якості.
 У 1740 році в Непалі існувала монета, вага якої становила
0,002 грама. Робили її з інших
монет – більших.
 Монети так само служать
оберегом для багатьох народів.
Так, наприклад, американці з
першої зарплати залишають
долар на щастя, а німці роблять
отвори в монетах і носять на
шиї у вигляді кулона.

ТРАДИЦІЇ

«УСЮДИ ОДИН...
СВІЧКА НА ВІТРІ»

8 лютого вважається дуже таємничою датою в народному календарі.
Говорили, що у цей день померлі
родичі тужать за своїми близькими, які залишилися у світі живих.
І вважалося, що саме зараз вони
відвідують свої домівки, якщо люди
забули про них, не приходять на
кладовище, не згадують молитвою.
 Безвітряний і ясний день – весна
буде теплою і настане рано.
9 лютого – Іоанна Златоустого.
День пам’яті видатного візантійського богослова IV ст., встановлений з нагоди перенесення його
мощей.
 Сніг на полі лежить горбами –
чекай доброго врожаю.
10 лютого вшановується пам’ять
Єфрема Печерського. Він походив із
знатного боярського роду, замолоду
постригся в ченці Києво-Печерського монастиря. Потім перебував у
Константинополі. Там переписав і
переслав у Київ статут Студійського монастиря для запровадження
серед печерської братії.
 Якщо вітряно, то літо буде
мокрим.
11 лютого – Лаврентія Печерського. За молодих років був ченцем
Києво-Печерського монастиря,

потім перейшов до обителі святого
Димитрія, де в нього відкрився дар
лікувати різні хвороби й виганяти
бісів.
12 лютого – Собор Трьох Святителів, Трьох Святих. Присвячено
отцям християнської церкви — Василю Великому, Іоанну Золотоустому і Григорію Богослову.
 Сонце ховається за хмарами час
від часу – чекай сніжної бурі.
13 лютого – Микити. Був родом
із Києва, замолоду став ченцем
Печерського монастиря і самовільно прирік себе на затворництво.
Згодом його поставили єпископом
Новгорода. Там він творив багато
чудес, у тому числі молитвами загасив пожежу в місті.
 Горобці утеплюють гнізда –
буде холоднеча.
14 лютого – Трифона Перезимника. Від імені мученика, який
постраждав за віру в 250 р. Мав дар
зцілення, через це його шанують
як заступника від будь-якої халепи, особливо від злих чар. Здавна
сільські незаміжні дівчата цього
дня молилися щодо наречених.
Адже це була пора весіль.
 Якщо вітряно, то літо буде
мокрим.

СМАЧНОГО!

Готуємо картопляний гратен під
сирно-вершковим соусом
Якщо вам наскучили звичайні рецепти
приготування картоплі, спробуйте зробити
картопляний гратен під сирно-вершковим
соусом. Простий рецепт, доступні продукти і
чудовий результат – смачне та ситне блюдо
для всієї родини. Картопляний гратен можна
подавати як самостійну страву, так і гарнір.
Інгредієнти на 8 порцій: картопля – 1 кг, твердий
сир – 200 г, плавлений сир – 2 шт., вершки нежирні –
400 мл, часник – 2 зубчики, мускатний горіх – за
смаком.
Приготування:
1. Чистимо картоплю та нарізаємо її тонкими
скибочками. Вершки нагріваємо, додаємо натертий
на крупній тертці плавлений сир. Коли сир повністю
розплавиться, додаємо мускатний горіх та роздавлений часник.
2. Викладаємо картоплю тонким шаром у форму
для запікання, заливаємо соусом, знову викладаємо

роблять те, від чого захоплює
дух і прискорюється серцебиття. The Illusionists – разом – це
найкращі ілюзіоністи сучасності.
Окремо – особистості, про яких
можна було б складати історії
куди цікавіше, ніж книги про
Гаррі Поттера.

ТЕАТР

 В Афінах була монета, за
яку віддали більше 300 тис. доларів на аукціоні.

 У боротьбі за «красу» перемогла мексиканська монета,
яку прикрашають національний
герб Мексики і календар ацтеків.

ДИНАМІЧНИЙ
ЕКСПРЕСІОНІЗМ

+1

У нашому світі постійно
фігурують гроші. У будь-якій
країні, в будь-якій валюті й
у будь-якому вигляді, будь
то паперові або металеві
гроші, але тільки завдяки їм
ми можемо щось придбати.
«Вечірка» хоче вас познайомити ближче з одним із варіантів грошей, з монетами.

 У Стародавньому Китаї, ще
до нашої ери, виливали монети
різними формами, не лише як
ми звикли бачити круглі. Так
були створені монетки у вигляді
ножів, дзвіночків, ключів тощо.

ВИСТАВКИ

Арт-галерея «Мануфактура»
представляє київському глядачеві виставку «Світло і тінь
Ле-Бо-де-Провансу або наслідування iрису». Її автор — один
з найяскравіших представників
сучасного українського образотворчого мистецтва — Андрій
Гладкий. Основа експозиції —
нова серія робіт живописця, створена протягом останніх кількох
років його плідної праці. Натхненний потужним світлотіньовим контрастом і неймовірним
барвистим ефектом природи
півдня Франції, художник прагне
втілити його на своїх полотнах.
Він досліджує своєю творчістю
зображувальні властивості живопису, розсуваючи ширше його
виразні можливості.

ДЕЯКІ ДИВА
АКРИЛОВИХ КАРТИН

Відбулося перше в 2018 році
відкриття виставки в Щербенко
Арт Центрі — це проект «Деякі
дива» українського художника
Миколи Кривенка. Експозицію
можна сміливо назвати насиченою: до проекту увійдуть живописні роботи художника, створені в період з 2009 до 2016 р., і
скульптури з дерева та бронзи.
Це сполучення буде доповнене
графікою кінця 1980-х років —
серією робіт з натури, що й досі
визначає творчий розвиток Кривенка. Миколу Кривенка іноді
називають мінімалістом, перш
за все — за кольорову гаму його
робіт, спокійну та розбілену,
особливо в порівнянні з його
соратниками по «Мальовничому
заповіднику».

КОНЦЕРТИ
ВАЖКИЙ МЕТАЛ
З ВІЙСЬКОВИМ
ОРКЕСТРОМ

8 лютого о 19.00 популярна
українська power metal група
Sunrise відзначає своє 15-річчя
в київському клубі Бельетаж.
Концерт пройде за участю Заслуженого академічного оркестру Збройних сил України.
Одна з найвпливовіших power
metal команд країни Sunrise грає
power metal з 2003 року. За цей
час команда долучила до своєї
фан-бази широку аудиторію по
всій країні. Пісні Sunrise звучать
на українських радіостанціях і зі
сцен великих фестивалів.

ІЛЮЗІЯ НА МЕЖІ
ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ

картоплю й заливаємо соусом. Повторюємо процедуру, поки не закінчиться картопля. Прослідкуйте,
щоби останнім шаром був соус.
3. Ставимо форму в розігріту до 180° духовку та
запікаємо гратен протягом 60 хвилин. Натераємо
твердий сир на крупній тертці. За 5 хвилин до закінчення приготування дістаємо гратен з духовки,
присипаємо тертим сиром і доводимо до готовності.

11 лютого о 18.00 в Палаці
«Україна» кращі світові ілюзіоністи представлять найбільш
касове шоу Бродвею.
Вони не здивують вас зайвою піковою дамою в колоді,
картковим дощем – можливо.
Ілюзіоністи вже давно нічого не намагаються довести, а

9 лютого о 19.00 Театр ім. Лесі
Українки запрошує на виставу
«Усюди один... Свічка на вітрі».
Щедра й невичерпно родюча
українська земля подарувала
загальнолюдському сузір’ї геніїв
незгасний Світоч – Тараса Шевченка, Тираноборця і Пророка,
Спікера свободи, який поставив
на сторожі біля своїх земляків,
«рабів німіх», вогняне слово, а в
«Заповіті» дав їм заклик: «Кайдани порвіте!». У нинішньому театральному трактуванні, всупереч
багаторічним хрестоматійним,
запліснявілим деклараціям і уявленням, гармонійно переплітаються багато мотивів життя Поета
і Художника: творчість, любов,
розчарування, каяття, ненависть,
подив, популярність і забуття,
прагнення осягнути все і вся...

КІНО
«САМОКРИТИКА
БУРЖУАЗНОГО ПСА»

Країна: Німеччина.
Режисер: Юліан Радльмаєр.
У ролях: Юлиан Радльмаєр,
Дера Кемпбелл, Беніамін Форті,
Йоханна Орсіні-Розенберг.
Тривалість: 1 год. 39 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Юліан – молодий режисер
із Берліна. Зневірившись знайти гроші на новий фільм, він
погоджується стати сезонним
робітником яблучної плантації.
Щоб справити враження на Каміллу, американську студентку за
обміном, Юліан заявляє, що його
робота на плантації – всього лиш
творче відрядження для майбутнього проекту. Але після того, як
ідеалістка Камілла напрошується
до нього в напарники, Юліан
розуміє, що не може більше брехати їй, адже плантація – далеко
не той комуністичний рай, про
який він так мріяв. Хто знає, які
перипетії пережив би Юліан, якби
йому на допомогу не прийшов
сам Франциск Ассізький...

«Я ТОНЯ»

Країна: США.
Режисер: Крейг Гіллеспі.
У ролях: Марго Робі, Боббі
Каннавале, Себастіан Стен, Маккенна Грейс.
Тривалість: 2 год.00 хв.
Вікові обмеження: 16 років
Амбітна фігуристка Тоня Хардінг є багатообіцяючою учасницею національного чемпіонату
США, але її майбутнє в спорті
опиняється під загрозою, коли в
її кар’єру втручається колишній
чоловік Джефф Гіллоулі.

24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ

Як зробити
фоторамку
з корків
«Вечірка» пропонує
вам оформити звичайну
рамку для фотографій
за допомогою корків від
винних пляшок. Можливо, у вас накопичилося
кілька штук або залишилися після свята. Наша
інструкція допоможе
зробити цікаву рамочку,
де ви зможете розмістити
свої улюблені фотографії.
Крім того, така річ може
стати маленьким подарунком вашим близьким.
Що потрібно для роботи:
 Фоторамка потрібного
розміру.
 Винні корки (на рамку розміру приблизно 10 х 15 см, треба
буде 16 шт., але може знадобитися більше або менше в залежності
від розміру вашої рамки).
 Гострий ніж.
 Дошка для нарізання.
 «Гарячий» клей.
 Волога тканина або паперовий рушник.
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ВИ ЗНАЄТЕ?

ГОРОСКОП

Інформація про історичний Київ
доступна онлайн


12 – 18 лютого

ОВНИ, скажи хто твій друг

У СТОЛИЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЕЛЕКТРОННУ БАЗУ ПАМ’ЯТОК

Марія КАТАЄВА

Створення такого ресурсу є одним з етапів
реалізації підтриманої киянами петиції
щодо унеможливлення знищення історичних пам’яток міста.
Завдяки їй кожен охочий дізнається про історію
пам’ятки, її технічний стан, проведені перевірки та
видані дозволи.
– Сам факт створення бази є значним кроком
уперед у сфері охорони культурної спадщини. Це
без перебільшення є революційною подією, адже
інформаційна система дозволить в декілька кліків
дізнатися про пам’яткоохоронний статус будівлі, вид
та технічний стан пам’ятки, проведення перевірок
та отримання дозволів власниками, ознайомитися з
історичною довідкою, переглянути галерею історичних і сучасних фотографій та в майбутньому навіть
заявити про можливі порушення щодо конкретного
об’єкта, – поділилася враженнями голова постійної
комісії Київради з питань культури, туризму та
інформаційної політики Вікторія Муха.
Щоб подивитися базу, потрібно зайти на сайт інформаційно-аналітичної системи «Майно» (https://gis.
kievcity.gov.ua), внизу сторінки натиснути «Перейти

на карту». Далі натиснути «+» біля «Додати шар» і
обрати «Пам’ятки культурної спадщини». На мапу
нанесено 2477 об’єктів (з понад 3,5 тисячі існуючих).
Зручно, що можна дізнатися наявність пам’яток на
конкретній вулиці. Щодо кожного з об’єктів будуть
такі відомості: назва, адреса, охоронний номер,
форма власності, тип, вид і стан пам’ятки. Зараз
система перебуває в тестовому режимі, інформація
доповнюється і перевіряється.
– Важливим досягненням є те, що базу нарешті
створено. Повністю вона запрацює, коли будьякий киянин зможе подивитися, що відбувалося з
певною пам’яткою впродовж всієї історії, а також,
що важливо, – чи є надбудови та зміни легальними, – відзначив автор петиції Арсеній Фінберг.
– Паралельно зі створенням бази наші волонтери
відзняли та описали близько 2 тисяч пам’яток, ми
готові поділитися цією інформацією.
Електронна база полегшить роботу й працівникам
Управління охорони культурної спадщини. Усі основні
документи (охоронний договір, акти перевірки та
огляду, приписи або рішення) по кожній пам’ятці
будуть оцифровані, систематизовані й доступні
для внутрішнього користування. Це величезна за
обсягом справа, але на комісії було поставлено амбітне завдання – завершити наповнення бази вже
до кінця цього року.

СКАНВОРД
звичай кривавої помсти
на Корсиці

Використовуючи вологу
Крок тканину або паперовий
№1: рушник, протріть рамку і переконайтеся, що
вона чиста і суха.
Потім розкладіть корКрок ки уздовж краю фото№2: рамки, щоби зрозуміти
скільки їх буде потрібно. Звер
но
Зверніть увагу, що кількість,
яка вийде, потрібно буде розділити на два, оскільки вони
розрізатимуться навпіл.
Тепер акуратно розріжте
Крок корки на дві рівні части№3: ни вздовж. Використовуйте рівну поверхню.
Дошка д
для нарізання чудово підійде. Дослідним шляхом з’ясовано, що краще використовувати
зубчастий ніж і різати плавними
зворотно-поступальними рухами. Це акуратніше, ніж різати
одним рухом, адже так вона
менше кришиться.
Коли корки готові, час
Крок використовувати «га№4: рячий» клей, який зручніше зарядити в спеціальний
й пістолет. Починаючи
з одного кута, нанесіть трохи
клею на корок і приклейте першу
половинку заготовки.
Потім продовжуйте
Крок клеїти по периметру
№5: вашої рамки. Коли
дійдете до наступного
кута,
а починайте
о
приклеювати
корки у перпендикулярному
напрямку.
Будьте обережні, коли
Крок закріплюєте останні
№6: корки. Можливо, буде
потрібно їх трішки
затиснути для того, щоб вони
ідеально підійшли.
Закріпіть у рамку улюблену
фотографію!

виготовляє
тканину на
верстаті
дев’ятий ступінь у гамі

одиночний
вектор

правовірний
(грец.)

повітря в
легені

характер
звуку
бойовий
вертоліт
зовнішній
шар стінки
серця
різновид
товару
ріка,
письменник,
телепузик

БЛИЗНЯТ вабитиме світ

незбагненного, наснажуватиме все оригінальне. Там
зерна істини, що кардинально вплинуть на світогляд, сприятимуть духовній еволюції.

РАКИ, спрямуйте нереалі-

зовану сексуальність у русло
задоволення. Аби почуття не
згасли – експериментуйте! Оригінальність та нетрадиційність у любовній сфері – це вищий пілотаж
насолод і цемент союзу.

ЛЕВИ, в партнерській сфе-

рі фатальна «модернізація».
А оскільки (на внутрішньому
плані) подібне приваблює подібне,
тож обранець є дзеркалом, і все що
в ньому не до вподоби, насправді є
вашими вадами.

ДІВИ, приховані наміри
партнерів, колег для вас нині
як на долоні. Наївні недооцінюють цей дар. Пірніть з головою
в творчу атмосферу службового
колективу, тут запущено долею визначальні трансформаційні зміни.

СКОРПІОНИ, ваше місце

зрошувальний канал
тканина,
дерево
гроші від
будь-якої
діяльності

важливий указ
Верховної
влади

знайти рідну душу, близнюка в колі знайомих. Відсійте тут зерна від куколю, гаяти
сили на другорядні стосунки з думкою про вигоду,значить обезкровити свої життєві резерви.

міцний напій
едем
заступ

вітрило
на щоглі
корабля

КОЗЕРОГИ, йде деваль-

спадкоємець
батька

дерев’яна
флейта

частина
вистави

кондитерський виріб

ліхтар автомобіля
комерсант
цукерка

передача
м’яча (спорт.)

вація життєвих цінностей.
Хочете розбагатіти, «відпускайте» те, до чого прикипіли душею. Придбати заповітну річ, реалізувати сокровенне бажання не
вдасться без щирих пожертв.
металевий
панцир (іст.)

торкнутись
когось

ВОДОЛІЇ

хочете бути в
парі, подбайте про зовнішність, кардинально змініть
імідж, обновіть гардероб, зачіску,
макіяж, продумавши до дрібниць
туалет. Протилежна стать «клює»
спочатку на красиву упаковку.

під
чоловіче ім’я поверхня
водою

судно в
Туреччині
бамбуковий
ведмідь
магічна формула (інд.)

дорогоцінний
камінь

червона
шапочка
(схід.)

за сімейним пультом. Доброзичливість, дружня консолідація з родичами, посилить
авторитет, стане запорукою домашньої ідилії, де намічаються
революційні зміни.

СТРІЛЬЦІ, ваше завдання –

феніламід
карбонової
кислоти

сузір’я
зодіаку

тимуть кар’єрні амбіції, не
чиніть їм спротив, то чудовий
тонік для професійного вдосконалення, успішної реалізації природніх
обдарувань.

аншлаг триває. Грайте та
не «загравайтеся». Якщо вас
підхопила розважальна стихія, вчасно включайте «автостоп» і робіть
антракт. Дружба з особами, які вас
люблять є доленосною.

державний
службовець

ескулап

ТЕЛЬЦІ, якщо вами руха-

ТЕРЕЗИ, життя театр,

основні переконання

деталь
оформлення

і я скажу хто ти. Триває преображення на дружніх теренах… Єднайтеся з людьми високої духовної культури, яким
притаманне неординарне мислення і тоді ваш внутрішній світ зміниться на краще.

верхній
жіночий одяг
(заст.)

РИБИ, самітництво – це

чудово, бо заповнить Божественним світлом внутрішній
храм. Наведіть лад в думках, угамуйте тривоги, проженіть маячню,
докучливі підозри, образи, самообмани.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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