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Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ:

«Коли дізнався, що мене знову внесли до списків
на обмін, уже не вірив, що це відбудеться» стор. 18

Зручна
TV-програма
ма
стор. 10-16стор. 10-16

Батьки стають ревізорами,
вчителі опановують ази
бухгалтерії

Принаймні три новації свіжого закону про освіту взяті з
київського досвіду останніх років: фінансова автономія шкіл,
обрання директорів на відкритих конкурсах і звітність останніх
про всі надходження та витрати, зокрема, й з батьківських так
званих добровільних фондів.
Продовження теми на 19-й стор.

ПЕРСПЕКТИВИ

Бессарабка: від проблем
до комфорту
 МІСЬКА ВЛАДА ОБІЦЯЄ РЕОРГАНІЗУВАТИ РУХ ТА

ЗРОБИТИ ЗРУЧНИМ ДЛЯ ПІШОХОДІВ ПЕРЕСУВАННЯ
ОДНІЄЮ З ЦЕНТРАЛЬНИХ ПЛОЩ
Продовження на 5-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Замість парку буде…
паркінг?
 КРІСТЕРОВУ ГІРКУ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ЗАЗІХАНЬ

«АГРАРНОГО» ЗАБУДОВНИКА
Зупинити вирубку парку «Крістерова гірка» у Подільському
районі, – електронна петиція з такою вимогою вже набрала
понад 3150 підписів на сервісі Київради. Активісти сподіваються на депутатську підтримку, щоб спільними зусиллями
зупинити незаконні дії зухвалого забудовника.
Продовження на 9-й стор.

СИТУАЦІЯ

Примушують
готувати їжу
на дровах…
Комунальні служби вирішили зайнятися тотальним
контролем стану газового
обладнання у житлових
будинках. Проте, як дізналась «Вечірка», для декого
з мешканців подібні заходи уже вилізли боком…
Нещодавно до нашої редакції звернулася 81-річна киянка
Алла Гапонюк, яка проживає
на вулиці Саратовській, – одна
з жертв газових перевірок.
Одного дня до неї завітали
представники комунальних
служб.

ЕКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «ВЕЧІРКИ»

Як заохотити українців
читати: рецепт
від Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько – відома письменниця, журналіст та
сценарист, автор майже тридцяти книг. Вона не впадає у розпач через «шокуючі» дані про те, що українці
мало читають. Пані Ірен щороку видає нові романи та
повісті, і вважає, що кожному необхідно шукати свою
мотивацію.
Продовження на 20-й стор.

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Доступних ліків стане більше
Уряд розширив програму «Доступні ліки», за якою
можна отримати препарати від хронічних захворювань
в аптеці за рецептом безкоштовно або з незначною
доплатою. Із лютого 2018 року перелік препаратів, що
входять до програми, збільшився на 20%.

Продовження на 17-й стор.

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

Продовження на 21-й стор.
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ФОТОФАКТ

ТУРБОТА

Лікарня розширює межі
На базі реконструйованого приміщення міської клінічної лікарні № 6 (пр. Космонавта Комарова, 3) буде створено лікарню медичної допомоги «Правобережну».

Столична влада збільшуватиме допомогу будинкам сімейного типу, де на вихованні знаходяться діти-сироти та діти,
рідні батьки яких позбавлені батьківських прав. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування нового
приміщення дитячого будинку сімейного типу, де на вихованні у мами-виховательки Валентини Вовк перебувають 8
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
– В нас у місті Києві таких прикладів багато, де люди беруть опіку над сім’ями. Виховують дітей. Головне не бути
байдужими до цієї важливої соціальної проблеми, яка на сьогодні, на жаль, ще існує у суспільстві. Ніякі кошти не можуть
замінити все те, що отримують діти в таких сім’ях. І ми робимо все, аби вони відчували турботу міста. Допомагаємо, чим
можемо, – підкреслив Віталій Кличко під час спілкування з родиною.

Із коштів міського бюджету в 2018 році виділено 3,7 млн грн
на проектні роботи. Про це повідомив заступник голови
КМДА Олександр Спасибко.
Він розповів, що таким чином правий берег Києва отримає
«свою» лікарню швидкої допомоги, яка дасть змогу забезпечити якісною та доступною швидкою медичною допомогою
1,5-1,7 мільйона мешканців. За рахунок вдалого розташування
та наявності зручних транспортних розв’язок мінімізується час
доставки пацієнтів до лікарні й, відповідно, зменшиться час до
початку діагностики та надання екстреної медичної допомоги.
За словами Олександра Спасибка, у реконструйованому приміщенні Київської міської клінічної лікарні № 6 також створять
всі умови для висококваліфікованої медичної допомоги на
вторинному рівні. Пацієнти з гострими станами та загостреннями хронічних хвороб зможуть отримати лікування високої
інтенсивності та професійний догляд.
– Відповідно до технічного завдання відремонтуємо корпус № 4 та побудуємо новий 3-поверховий корпус орієнтовною площею 9500 квадратних метрів. У новому корпусі буде
розміщено єдиний операційний блок та відділення реанімації,
– зазначив директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» Вячеслав
Непоп.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

КОРОТКО
 На Бортничах запрацював новий маршрут громадського
транспорту – № 474Д. На маршруті виконано ямковий ремонт
проїжджої частини, встановлено дорожні знаки. Протягом останніх п’яти років жителі були змушені добиратися близько 3 км до
найближчої зупинки громадського транспорту пішки.

Повернули землю
на Воздвиженці киянам

 У Києві в кінотеатрі «Україна» відбулася прем’єра фільму
«Міф» про оперного співака Василя Сліпака, який загинув на
Донбасі. На заході було використано безліч архівних відео, які показують героя у повсякденні та на сцені. Василь Сліпак 19 років прожив
у Франції, брав активну участь у Революції Гідності, згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Згодом він
залишив сцену та кар’єру в Європі й став добровольцем на Донбасі.
 Аеропорт «Бориспіль» у 2017 році обслужив понад 10,5
мільйонів пасажирів, що на 22,1 відсотка більше, ніж у 2016
році. Завдяки такій динаміці аеропорт був визнаний одним з найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи в категорії від 5 до 10
млн пасажирів. До речі, аеропорт «Київ» у минулому році збільшив
пасажиропотік в 1,6 раза – майже до двох мільйонів чоловік.
 Експерти порахували, скільки коштуватиме декомунізація радянського герба з монумента «Батьківщини-матері».
Демонтаж герба може коштувати 500 тисяч гривень. Якщо його
замінять чимось надійним та естетичним, сума зросте до 8 мільйонів.

ЦИФРИ
 1,23 млн гривень матеріальної допомоги на сплату послуг ЖКГ
для 100 сімей загиблих киян-афганців заплановано у рамках програми «Турбота».
 131 пропозицію подано для участі у міському конкурсі громадських проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна
громада» на загальну суму понад 22,6 мільйона гривень.
 404 столичних школи та дитсадки за два роки модернізували
теплопункти.
 1190 незаконних рекламних засобів демонтовано упродовж
січня у Києві.

Острівець
безпеки
на Хрещатику
На Хрещатику з’явиться розбірний острівець безпеки. Про це
попередньо домовились з КМДА
автори громадського проекту,
що передбачає встановлення
чотирьох острівців безпеки в
різних районах міста.

Київрада розірвала
договір оренди землі по
вул. Дегтярній, 2-4. На
цій ділянці забудовник
планував побудувати дев’ятиповерховий
готель, але проти такого
рішення виступили місцеві жителі. Новий об’єкт,
за їхніми словами, залишив би Воздвиженку без
інфраструктури і зелених
насаджень.
– Забудовник зазначеної
земельної ділянки не погодив,
відповідно до законодавства,
історико-містобудівне обґрунтування цієї забудови, і це є грубим
порушенням Закону України про

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

охорону культурної спадщини.
Відповідно, ділянка, яка належить до земель, що входять до
історичного ареалу Києва, на
сьогоднішній момент грубо,
цинічно і з порушеннями забудовується. Це неприпустимо, –
сказав співавтор відповідного
рішення, депутат Київради
Андрій Странніков.
Зазначена ділянка знаходиться в межах археологічного
та культурного заповідників
«Стародавній Київ», «Місто Володимира», а також пам’ятки
археології «Культурний шар
ремісничих слобід Гончарі-Кожум’яки ІХ-XVII ст.». Проводити
будівельні роботи на цій території заборонено.

Як зазначає один з авторів проекту Вадим Денисенко, острівець біля
столичного ЦУМу на вул. Хрещатик, 38
повинен мати опцію швидкого демонтажу
в разі проходження на вулиці військових
парадів. Водночас наземний перехід через Хрещатик повинен стати постійним
(зараз у нього тимчасовий статус).
Також прийнято рішення не переміщувати перехід через вул. Грушевського. Попередньо розглядався варіант
перенести наземний перехід ближче до
стадіону «Динамо» і трасувати його через
меморіал загиблому під час Майдану
Михайлу Жізневському.
Додамо, що проект «Острівці безпеки»
передбачав побудову чотирьох острівців
безпеки: вул. Хрещатик, 38 (регульований
перехід через біля ЦУМа); вул. Маршала
Гречка, 14 (нерегульований перехід);
вул. Маршала Гречка, 8 (нерегульований
перехід); вул. Грушевського, 1/2 (нерегульований перехід біля Парламентської
бібліотеки).

ПОБУТ

Як допомогти ОСББ

Велосипедом на роботу
і відпочинок
Київрада затвердила Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури до 2025
року.
– Ми розробили концептуальний документ, при
підготовці якого проаналізовано світовий та український досвід у даній галузі. Нова стратегія розрахована на тривалий період діяльності й цілком
спроможна покращити показники міської мобільності
та інтегрувати велосипед у загальну систему міської
транспортної інфраструктури, – запевнив директор
Департаменту містобудування та архітектури –
Головний архітектор міста Олександр Свистунов.
За його словами, Концепція покращить екологічні
показники, знизить фінансове навантаження на міський бюджет при реконструкції доріг та магістралей,
дасть змогу залучити інвестиційні кошти, підвищить

ДОРОГА

туристичну привабливість Києва та наблизить його
до стандартів європейських країн.
– Реалізація Концепції прогнозує скорочення
річних транспортних втрат від 8,4 до 16,4 мільярда
гривень (залежно від методології розрахунку) на рік.
Тобто це термін окупності капіталовкладень до 1
року, – зазначив Олександр Свистунов. – Якщо взяти
до уваги той факт, що у транспортному плануванні
об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
ефективним вважається термін окупності від 5 до
15 років, то це відмінні показники.

У Києві з’являться комунальні ресурсні центри
для ОСББ. Вони діятимуть
за принципом «єдиного
вікна» і допомагатимуть
об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків
у питаннях реєстрації та
функціонування.
На базі комунального концерну
«Центр комунального сервісу»
пропонують створити центри для
ОСББ.
– Там працюють професіонали, які забезпечують цих людей
всіма необхідними документами
(надають інформацію з реєстрів,
формують документи та оформ-

люють їх розсилку тощо) за кошти
з міського бюджету. Крім того, ці
люди забезпечують новостворене ОСББ місцем для установчих
зборів, бухгалтерськими і юридичними послугами впродовж
перших місяців існування ОСББ,
– зазначила депутат Київради
Наталія Манойленко.
Передбачається, що допомога
надаватиметься при підготовці
та проведенні загальних зборів
жителів; розробці статуту ОСББ;
проведення держреєстрації ОСББ
та їх реєстрації як неприбуткової організації. Киянам також
пропонуватимуть безкоштовний
юридичний і бухгалтерський супровід.
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ПРАВО

КОРОТКО

У Києві стартує проект
«Судова Академія»

 З початку року розірвано
4 договори на обслуговування маршрутів №№ 441,
565, 464 та 498. Таке рішення
було прийняте після планових перевірок приватних
перевізників, що виявили
порушення умов договору про
організацію перевезень пасажирів. «Поступово рухомий
склад великої місткості стане
основним у маршрутній мережі Києва. А маршрутні таксі
будуть допоміжним транспортом, який не підмінятиме, а
доповнюватиме громадський
транспорт»,– сказав директор
Департаменту транспортної інфраструктури Сергій
Симонов.

В Окружному адміністративному суді міста стартує проект
«Судова Академія».
Це унікальна програма, яку ініціювали судді. Першочергове завдання – максимально підготувати людей, які мають бажання працювати
в судовій системі на посадах секретаря судового засідання, судового
розпорядника або помічника судді.
Програма «Судова Академія» складатиметься із двох етапів: навчання та стажування. Під час навчання лектори, зокрема працівники
апарату суду та діючі судді, максимально відійдуть від сухої теорії та
покажуть, як теорія застосується на практиці та як вони співіснують.
Після «Навчального модуля» розпочнеться стажування, яке триватиме
від місяця до трьох.

ДІТИ

Фестиваль «Щасливі долоні»
визначив таланти
У Києві пройшов фінал дитячого фестивалю «Щасливі
долоні». Покинутих батьками талановитих діток
намагаються підтримати і
дати їм шанс «відбутися» в
майбутньому.
Щорічно в проекті беруть участь
близько 600 сиріт у віці від 12 до
16 років. Міністерство соціальної
політики вибирає кращих дітей
за досягнення в сфері освіти,
культури і спорту. Переможців
обирають за результатами їх досягнень в конкурсах, змаганнях
та олімпіадах.

30 переможців і призерів фестивалю отримали путівки на відпочинок в Хорватії і Великобританії – вчити англійську. Частина
з них відпочинуть в дитячому
таборі в Карпатах. Крім того, від
спонсорів і меценатів проекту фіналісти отримали особливі призи
– велосипеди.
Учасники фіналу зустрілися з
українськими знаменитостями –
переможцями пісенних конкурсів
Настею Каменських і Олександром
Пономарьовим, а також хореографом Григорієм Чапкісом і французьким музикантом, лідером
групи Space Дідьє Маруані.

Майбутні паралімпійці візьмуть
участь у Віденському балі
21 квітня в столичній мерії відбудеться класичний Віденський бал, за всіма європейськими канонами, за участю
міжнародних гостей, спортсменів та зірок, а 22 квітня –
аналогічний дитячий захід.
У дитячому Віденському балі візьмуть участь юні спортсмени з інвалідністю – майбутні українські паралімпійці. Про це розповіла організатор
Віденського балу в Києві Марина Ігнатуша:
– У минулому році ми проводили перший дитячий Віденський бал.
Серед його учасників були і дітки з інвалідністю. Після балу вони стали
проходити реабілітацію помітно швидше, а один з учасників за три місяці встав з інвалідного візочка. Тому ми вже традиційно запрошуємо
до участі дітей з особливими потребами. Цього року це будуть маленькі
спортсмени з інвалідністю, які мріють стати паралімпійцями...
Цим заходом організатори балу хочуть привернути увагу до проблем
паралімпійського спорту в Україні і підтримати дітей-спортсменів.

 У Києві додатково встановлять 35 електронних
інформаційно-довідкових
стендів для туристів. Зараз
в столиці вже встановлено 35
довідкових стендів, зокрема
на 7 станціях київського метро, а також територіях з великим пішохідним трафіком.
 На ВДНГ з’явиться ландшафтний парк. Він займе
площу близько 1,5 гектара.
Проект-переможець вибирали
серед 7 ідей, найцікавішим визнали проект компанії V POLE
DESIGN. Новий парк об’єднає
в собі велику кількість місць
для активностей та відпочинку. Проектна документація
буде готова через 4 місяці. А
восени 2018 року вже можна
буде починати будівельні
роботи.
 Станцію метрополітену
«Петрівка» перейменовано
на станцію «Почайна», а
лінію «Куренівсько-Червоноармійська» – на лінію
«Оболонсько-Теремківська».
Таке рішення прийняла Київрада відповідно до закону про
декомунізацію. Нагадаємо, що
станція «Петрівка» розташована між станціями «Оболонь»
і «Тараса Шевченка». «Куренівсько-Червоноармійська»
лінія – історично друга лінія
столичної підземки. Ця назва
відображає не існуючу трасу, а
початковий проект лінії, тому
що нині вона не проходить
через Куренівку...

БЛАГОУСТРІЙ

Рекламі тут
не місце
Київрада затвердила
правила розміщення оголошень, якими суворо
забороняється розташування рекламних листівок
на елементах вуличного
благоустрою.
Тож, відтепер розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних
плакатів, листівок, в тому числі рекламного змісту, в місті Києві
дозволятиметься лише на інформаційних стендах, дошках та інших
спеціально призначених для цього місцях. Розміщувати такі оголошення забороняється на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення,
дорожньому покритті, парканах, фасадах будівель та споруд, на інших
елементах вуличного обладнання міста.
– У разі порушення правил, підприємцям телефонуватимуть за
вказаними в оголошенні телефонами і наполягатимуть на сплаті
адміністративного штрафу, – пояснив депутат Київради Дмитро
Стрижов. – Підприємцям, які ігноруватимуть правила і надалі розміщуватимуть рекламні оголошення в не призначених для цього місцях,
кожні кілька хвилин надходитиме автоматизований дзвінок, який
блокуватиме лінію, а відтак – не даватиме можливість потенційним
покупцям з ними зв’язатися.
Таке рішення, переконані у Київраді, покращить естетичний вигляд
столиці.

Е-КВІТОК

З «Карткою киянина» –
всіма видами транспорту

З квітня «Карткою киянина»
можна буде користуватися як проїзним не тільки в
метро, міській електричці та
швидкісному трамваї, а й в
тролейбусах і трамваях.
– Транспортний модуль «Картки
киянина» дає можливість вести
облік та ідентифікувати пасажирів
міського муніципального транспорту. На підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського
бюджету повну компенсацію за
проїзд пільговиків, – зазначила менеджер проекту «Картка киянина» Аліна Максименко. – Використання даної платформи дозволить

уникнути неточностей і похибок у
формуванні статистики, спростить
систему розрахунку між КМДА та
комунальним транспортом.
Щоб скористатися «Карткою
киянина» як електронним квитком, необхідно просто прикласти
її до валідатора – пристрою для
зчитування даних з електронних
документів, які будуть встановлені
в салонах громадського транспорту. Після цього поїздки будуть списані з карти. У разі, якщо пасажир
має право пільгового проїзду, то
через соціальний додаток «Картки киянина» пільга буде зчитана
автоматично.
Найближчим часом компанія
UNIT планує запустити мобільний додаток проекту – спочатку
на платформі iOS, а пізніше на
Android. Завдяки новій платформі у
користувачів з’явиться можливість
купити електронний квиток на
своєму смартфоні та переглядати
статистику поїздок.

НА КАРТІ МІСТА

У Києві з’явилися нові вулиці
У Подільському районі Києва найменували 8 нових вулиць – на честь
українських військових діячів, письменника, підприємців-садівників, а
також повернено зниклі вулиці.
Таким чином, нові найменування
отримали:
 вулиця Всеволода Змієнка –
від вулиці Північно-Сирецької до
проспекту Правди (на честь генерал-хорунжого Армії УНР);
 вулиця Олександра Олеся –
від вулиці Газопровідної до вулиці
Сергія Данченка (на честь українського письменника, поета, драматурга,
представника символізму Олександра
Кандиби, який свої твори публікував
під псевдонімом Олександр Олесь);
 вулиця Генерала Грекова –
від вулиць Газопровідної, Синьоозерної до вулиці Сергія Данченка
(на честь відомого українського
військового діяча, генерал-хорунжого
Армії УНР);
 вулиця Родини Крістерів –
від вулиці Північно-Сирецької до

проспекту Правди (на честь родини
підприємців-садівників походженням із Саксонії, які в другій половині
XIX та на початку XX століть володіли великою садибою неподалік від
проектованої місцевості (так звана
Крістерова гірка);
 вулиця Северина Наливайка –
від вулиці Сирецько-Садової до проспекту Правди (на честь українського
військового діяча, козацького ватажка, одного з керівників повстання
1594-1596 років у Речі Посполитій);
 вулиця Квітникарська – від вулиці
Северина Наливайка до Полкової
(зникла вулиця, що існувала в районі
Вітряних гір і пролягала від Галицької вулиці до Зустрічного провулку);
 вулиця Гаванська – від вулиці
Електриків до Набережно-Рибальської дороги (зникла вулиця Києва,

що пролягала від Корабельної до
Тульчинської, виникла у 50-х роках XX століття під назвою Нова, а
назву Гаванська отримала у 1955-му;
ліквідована на початку 1980-х років у
зв’язку із переплануванням);
 вулиця Зарубинецька – від вулиці
Електриків до Набережно-Рибальської дороги (вулиця розташована
неподалік ріки Почайни, у верхів’ї
якої у 1960-1970 роках було розкопано поселення зарубинецької археологічної культури).

Нагадаємо, громадське обговорення
щодо цих назв тривало з 1 червня до 1
серпня 2017 року на веб-порталі територіальної громади міста у спеціальній рубриці
е-місто «Громадське обговорення проектів
нормативно-правових актів», де кожен
користувач міг ознайомитися з запропонованим проектом рішення та висловити
свої пропозиції.
Відповідні зміни внесуть в офіційний
довідник «Вулиці міста Києва» і врахують
в Реєстрі вулиць та інших поіменованих
об’єктів столиці.
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Чого навчили
європейські фахівці
Півроку тому розпочалося впровадження проекту Офісу Ради Європи в Україні «Сприяння
участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень», спрямованого на розширення можливостей та посилення участі громадськості у процесі прийняття рішень. Далі було
проведено ряд фокус-груп, семінарів та старт пілотного проекту «Академія громадської
участі». А зовсім нещодавно представники міської влади Києва та громадських організацій
зустрілися з експертами Ради Європи у Страсбурзі, щоб презентувати РЄ вищезазначений
проект та обговорити майбутню співпрацю. Чого цікавого навчили європейські фахівці, та
яким досвідом поділилась київська делегація?

ВЛАДА
Марина ХОНДА, директор Департаменту
суспільних комунікацій:
– Без сумніву, «Академія громадської участі» корисна не тільки
для громадськості, але й для влади. Як
правильно комунікувати з організаціями
громадянського суспільства, у який спосіб
залучати їх до участі у прийнятті рішень?
Однозначної відповіді на ці питання ви не
знайдете у жодному підручнику. Натомість
системне навчання, яке пропонує Академія, допоможе громадськості та органам
публічної влади зміцнити співпрацю та
дати практичний результат.

Ольга ЖУРОВА, учасниця делегації, головний спеціаліст відділу
з питань децентралізації управління з питань децентралізації,
розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київської
міської ради:
– Вивчення стандартів Ради Європи та
європейського досвіду щодо громадської
участі в процесі прийняття рішень актуальне для столиці, адже міською владою
успішно взято курс на розвиток взаємодії з
громадянським суспільством та вдосконалення партисипативної демократії. Наразі,

кияни мають близько 20 механізмів громадської участі, якими можуть вплинути на
процес прийняття рішень. Чи не найпершу
роль відіграє налагодження ефективного
діалогу «влада – громада» на шляху до
втілення цих змін, тому проект «Сприяння
участі громадян у демократичному процесі
прийняття рішень в Україні» є необхідним як важлива ланка на шляху побудови
цього діалогу. Символічно, що засідання
робочих груп в рамках візиту відбулося в
найновішій будівлі Ради Європи, що має
назву «Агора» – на честь місць проведення
зборів громадян в Древній Греції, місць
зародження плебісцитарної демократії,
тому результати візиту та проекту в цілому мають лише позитивні, демократичні

впливи, і надалі учасники будуть втілювати
ідеї проекту в життя.

цепції онайн-платформи) буде ретельно
вивчатися та, можливо, поширюватиметься
на інші міста України та країн – членів
Ради Європи. При цьому нам було цікаво
детально ознайомитися з величезними
напрацюваннями Ради Європи стосовно
механізмів громадської участі – керівних
принципів щодо участі громадськості у
процесі прийняття політичних рішень,
кращих практик, інструментів для залучення НУО тощо. Тож, використовуючи їх,
Київ має всі шанси стати історією успіху
– прикладом того, як громада може бути
конструктивним та ефективним гравцем у
процесі творення майбутнього свого міста.

ської платформи неурядових організацій,
концепцію онлайн-платформи, проведення
навчальної Академії та втілені результати.

громадські організації навколо реальної
взаємодії та роботи. На рівні Департаменту
суспільних комунікацій, разом із Мариною
Хондою та за підтримки Олексія Резнікова,
розпочато впровадження нового механізму інноваційних принципів публічних
консультацій.
Найголовніше, що на таких зустрічах ти
усвідомлюєш: ми можемо не тільки вчитись
на досвіді європейських країн, а ще і ділитись своїми унікальними напрацюваннями. Адже, коли Страсбург тільки говорить
про інструменти е-DEM та Громадський
бюджет, Київ вже має їх більше 10 і 3. А
зараз розпочинається процес підвищення
їх рівня та широке охоплення ними всієї
територіальної громади Києва.

Марина ЧЕРНИШОВА,
керівник управління
з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв’язків Київської міської ради:
– Успішна реалізація проекту «Сприяння
участі громадян у демократичному процесі
прийняття рішень в Україні» дасть змогу
впровадити його на національному рівні,
а Києву вкотре довести, що столиця України – це європейська столиця...

ЕКСПЕРТИ
Володимир К Е Б А ЛО, керівник проекту «Сприяння участі
громадян у демократичному процесі прийняття рішень» офісу
Ради Європи в Україні:
– Дослідження, проведене в рамках
впровадження проекту Ради Європи, показало, що в Києві досить успішно запроваджено ряд нових інструментів, у тому
числі електронної демократії: громадський
бюджет, електронні петиції та запити,
ефективно діє контактний центр міста
Києва – 1551. З іншого боку, дослідження
показало проблеми, які перешкоджають
більш ширшій та ефективній участі громадян у вирішенні справ місцевого органу
влади: брак довіри до органів влади, дуже
низька обізнаність та поінформованість
жителів щодо можливостей реалізувати
своє «право визначати чи впливати на
здійснення повноважень і обов’язків органів влади». Опираючись на попередню
оцінку проблем, аналіз потреб зацікавлених сторін, стандарти Ради Європи
почалось впровадження проекту. Його
мета – закладення основ сталої платформи для інклюзивного діалогу між НУО
та Київською міською владою з метою
забезпечення повноцінної участі громадськості в процесі прийняття рішень.
Вони вже спільно планують процес прийняття рішень на чітких принципах та
засадах, зокрема напрацьовують керівні
принципи щодо публічних консультацій
в Києві, план дій щодо консультацій та
інформаційної стратегії в рамках розробки
та впровадження першої в місті стратегії
водних ресурсів та нового положення про
бюджет участі.
Світлана МАЙСТРУК,
експерт Ради Європи:
– Приємно відзначити, що саме Київ був
обраний для реалізації
пілотного проекту Ради
Європи щодо посилення
громадської участі у процесі прийняття рішень. І Київ не лише виправдав сподівання,
а й перевершив їх. Завдяки зацікавленості
як громадськості, так і представників органів влади міста, вдалося започаткувати
інклюзивний діалог. Тому презентація
результатів проекту в Страсбурзі, в Секретаріаті Ради Європи, не була формальністю – досвід Києва (проведення Академії
участі, створення платформи НУО, кон-

Наталія ЧОРНОГУБ,
експерт Ради Європи,
засновник ГО «Парк
Наталка»:
– Цікавою була презентація про залучення
громади м. Страсбурга
до процесу прийняття рішень. На кожні
800-1500 мешканців створено квартальні комітети – це орган із представників
громадськості, який розглядає, аналізує із
залученням фахових експертів у відповідних тематиках, та по результату обговорень
з мешканцями готує проекти рішень для
ухвалень міською радою. Кожні 3 роки
відбувається переобрання представників
комітетів, проводяться відповідні навчання. Без публічних консультацій владою
не приймається жодне важливе рішення
ні на рівні міста, ні мікрорайону. «Нічого
для нас без нас» – ключове правило при
прийнятті рішень в місті виконується на
«відмінно». Це прості й дієві правила, рекомендації, що вже почали втілюватись у
столиці. Українська команда представила
напрацювання пілотного проекту в Києві,
зокрема розповіли про створення Громад-

Олена МЕДВЕДЕНКО,
експерт Ради Європи,
представниця ГО «Микільська Слобідка»:
– Страсбург є новатором серед міст Франції,
але e-Dem Києва далеко
попереду, завдяки тому, що ініціатива йде
«знизу» і у співпраці. Робота запропонованої онлайн-платформи значно зменшить
кількість конфліктів у місті, завдяки відкритості прийняття того чи іншого рішення,
ранньому залученню мешканців, і допоможе вирішенню багатьох питань. Міська
адміністрація зможе отримати фітбек від
мешканців ще до прийняття рішення. І це
зменшить ризики та фінансові витрати,
дозволить відмовитись від хибного рішення
без наслідків, а громадськості дозволить
подавати ідеї та потрібні місту проекти,
які будуть захищені Платформою і спільно
реалізовані у співпраці з владою.
Олексій КОВАЛЕНКО,
експерт Ради Європи, голова ГО «Форум
ЮА-ВЕТ», координатор платформи НУО
м. Київ:
– Проект підтримки
формування першої інноваційної громадської платформи неурядових організацій
буде продовжено, адже Київ показав неймовірні результати за мінімальний термін.
Ніхто з експертів Ради Європи не очікував
такого прориву. Водночас спільна взаємодія
громадськості та влади вже дала реальний
результат: платформа НУО отримала сталий розвиток і згуртувала дієві й активні

Ольга ГВОЗДІК, експерт Ради Європи в
Україні, координатор
ГО «Місто-сад»:
– Під час нашої поїздки ми показали представникам Ради Європи
результати великої спільної роботи. Є чим
пишатися! Київ – не лише одне з перших
міст України, де розвинені та дійсно працюють інструменти е-демократії. Це місто,
в якому всі сторони зацікавлені у покращенні офлайн-інструментів взаємодії – як
представники міської влади, так і громада.
Хочу зауважити, що Київ у цьому плані не
пасе задніх навіть за масштабами Європи.
Представникам громадських організацій
ознайомча поїздка до демократичних інституцій Ради Європи дає великий стимул
для подальшої роботи. Це можливість для
нас взяти до уваги позитивні приклади
ефективної взаємодії громадськості та
міської влади за кордоном. А в майбутньому
втілювати нові ідеї в своєму місті завдяки
діалогу міської влади та громади.
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Житній ринок в очікуванні
реконструкції


ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ
НА ПОДОЛІ ВИЗНАЧИТЬ ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Житній ринок збудовано у новітньому стилі модернізму за проектом архітекторів О. Моніної та В. Штолько.
Будівля стала до ладу в 1980 році. І все було б чудово,
якби не одне «але».
Новозбудованому об’єкту
тоді, як і деяким іншим київським спорудам цього періоду,
чомусь не надали пам’яткоохоронного статусу. Хоча мали б!
Новий ринок на Подолі, хоч і
був «склепаний» із скла і бетону,
дійсно вражав уяву киян. На той
час він сприймався як показова
фішка будівельного прогресу.
Такий собі яскравий зразок
новітнього стилю радянської
архітектури. Фасад майстерно
прикрасили панно, на яких красувалися тематичні зображення
сюжетів, пов’язаних з історією
Київської Русі.
У 80-х роках це був найбільш
технічно оснащений ринок. До
кожного робочого місця підведена гаряча і холодна вода.
Зручними були просторі склади,
холодильні камери, зрошувальні
установки для зелені й овочів.
Усе це треба було шанувати,
всіляко підтримувати... А не
доводити до «ручки». Гарячої
води на ринку немає вже близько10 років. Не бракувало води
небесної, що лилася через дах,

який ще донедавна протікав.
Накопичувалися й інші болючі
проблеми. Зокрема з вентиляцією, опаленням приміщень…
мов. – Реконструкція має бути
Торік, у серпні, відбувся тен- поетапною, й упродовж цього педер на розробку містобудівного ріоду ринок не закриватиметься.
розрахунку і проектно-кошто- Усі етапи: дослідження, передрисної документації. Не забули проектні роботи, а потім і сам
й про підготовку окремих фра- проект здійснюватиме інститут
гментарних проектів-ескізів, «НДІпроектреконструкція», який
попередньо оцінили витрати на виграв тендер. На це у нас було
реконструкцію.
передбачено
Загальна сума У міському бюджеті на один мільйон
гривень, але
становила 655
поточний рік на онов- вдалося зекотисяч гривень.
лення ринку закладено номити. Крім
Проект мав
2 млн грн зі спеціальбути розроблецього, на 2018
ний до 1 грудня
рік у бюджеті
ного фонду
минулого року.
міста на ЖитАле, на жаль, цього не сталося. ній ринок теж передбачена статСтаном на початок цього року тя видатків. Хочемо, щоб ринок
роботи над ним ще тривали.
був конкурентоспроможним,
– Після того, як буде розробле- залишився саме ринком, а його
но проект реконструкції – його зовнішній вигляд не змінився…
виставлять на публічне обгово«Вечірка» поцікавилась, що
рення киян. Той з проектів, який думають про ситуацію, яка склаобере громада, подадуть на сесію лася навколо Житнього ринку в
Київради і він стане робочим, Департаменті промисловості та
– пояснює в. о. директора КП розвитку підприємництва КМДА.
«Житній ринок» Аман Мола- Нас оперативно поінформували,

що об’єкт дійсно включений до
Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на
2018 рік. У міському бюджеті
на поточний рік на оновлення
ринку закладено 2 млн грн зі
спеціального фонду. Начебто
лише на проектні роботи. А як
бути далі? За висновками фахівців, для якісної і повноцінної
реконструкції споруди необхідно щонайменше 35 мільйонів
гривень.
«На сьогодні керівництвом
КП «Житній ринок» виконуються
роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та вживаються заходи щодо
підтримки будівлі в належному
стані. З метою забезпечення
належної роботи комунального ринку, проводяться поточні
ремонтні роботи та впорядкування торгових місць з метою
ефективного використання торговельних площ», – пояснили в
департаменті.

ПЕРСПЕКТИВИ

Бессарабка: від проблем до комфорту


МІСЬКА ВЛАДА ОБІЦЯЄ РЕОРГАНІЗУВАТИ РУХ ТА ЗРОБИТИ ЗРУЧНИМ ДЛЯ ПІШОХОДІВ
ПЕРЕСУВАННЯ ОДНІЄЮ З ЦЕНТРАЛЬНИХ ПЛОЩ
Марія КАТАЄВА

Перевантаженість автомобільного руху біля
Бессарабської площі призвела до того, що через
загазованість вона входить до найбільш забруднених місць у Києві. Цьому сприяє і розташування
у низині, і відсутність
дерев – бульвар на вулиці
Басейній було знищено
під час реконструкції на
початку 2000-х.
У листопаді минулого року
«Трансформація Бессарабської
площі» стала темою проектів
школи-воркшопу для студентів
транспортних, архітектурних
та містобудівних спеціальностей із різних міст України. Під
керівництвом експертів молоді
спеціалісти шукали практичні
рішення для створення безпечніших та зручніших умов для
пересування пішоходів, громадського та автотранспорту
Бессарабською площею.
У результаті було розроблено
три проекти. Серед спільних
пропозицій: перекрити проїзд
між Бессарабським ринком і
ТРЦ «Арена-Сіті» та створити
постійну пішохідну зону, замість
стихійної парковки влаштувати

окремий простір для автівок
клієнтів ринку й торговельних
центрів та організувати наземні
пішохідні переходи для забезпечення доступності маломобільних груп населення.
У грудні проекти розглянули
на постійній комісії з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
Депутати ухвалили доопрацювати результати моделювання та
схеми організації дорожнього
руху й почати їх реалізацію з
весни 2018 року.
– За підсумками презентації найбільш раціональною та
ефективною виявилась модель
групи Олени Чернишової. Вона
пропонує створити на Бессарабці
доступний громадський простір із безпечними та зручними
умовами для руху пішоходів,

велосипедистів, громадського транспорту та паркування
саме в такій пріоритетності, –
прокоментував директор Департаменту транспортної
інфраструктури КМДА Сергій
Симонов.
За цією моделлю передбачено
зробити кільцевий автомобільний рух навколо будівель ринку
та Arena City, наземний перехід від Бессарабського ринку
до бульвару Шевченка, а проїзд
біля Pinchuk Art Centre стане
пішохідною зоною.
Як повідомили «Вечірці», на
сьогоднішній день співробітниками КП «Центр організації
дорожнього руху» здійснюється
підготовка дослідження транспортних потоків на Бессарабській площі та розробка сцена-

ріїв реорганізації дорожнього
руху, які будуть промодельовані
за допомогою транспортної моделі Києва та мікромоделювання окремих вузлів вулично-дорожньої мережі. Обіцяють, що
з березня-квітня розпочнеться
поетапне впровадження змін
в організації дорожнього руху.
– Бессарабська площа – одне
з найбільш проблемних місць
у центральній частині Києва –
як у транспортному, так і в інших аспектах. Через регулярні
ускладнення руху транспорту
тут підвищений вміст шкідливих
речовин у повітрі. Хаотичне паркування та величезна кількість
підземних переходів суттєво
ускладнює рух пішоходів, а це
в свою чергу позначається на
активності роздрібної торгівлі.
Наприклад, маємо непросту ситуацію з Бессарабським ринком,
який уже суттєво втратив своє
торговельне значення, – прокоментував експерт Григорій
Мельничук. – Чимало великих
міст світу здійснюють реорганізацію центральної частини як
території із пріоритетом пішохідного руху, створюють зручні
для пересування вулиці та площі.
Такий крок сприятиме розвитку
місцевої роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування,
а також підвищить туристичну
привабливість центру Києва.
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Де ви купуєте продукти
харчування: на ринку
чи в магазині? Кому
віддаєте перевагу?
Ніна Петрова, пенсіонерка:
– Я скуповуюсь на
станції метро «Лісова»,
куди привозять свої
продукти селяни, або на
Дарницькому продуктовому ринку.
Там на площі щосереди проводять ярмарки, на яких реалізують продукцію
сільгосппідприємства, а також приватні
виробники. Продукти завжди свіжі та
смачні, і ціни трішки нижчі, ніж у магазині. Здебільшого я купую набір для
борщу – картоплю, капусту, буряк та інші
овочі, а також шматочок гов’яжого м’яса.
У магазині купую рибу. А за молочними
продуктами їжджу на Троєщину. Там є
фірмовий магазин, який мені порадила
дочка, і там смачна «молочка».
Вероніка Логвиненко,
бариста:
– У мене мало часу на
те, щоб ходити по ринку,
тому продукти купую в
магазинах, які знаходяться неподалік від нашого будинку. Я не
так давно переїхала до Києва з Криму.
Тутешні продукти за смаком значно
кращі. Думаю, що незабаром «освою»
ще й ринки, оскільки друзі радять купувати продукти напряму від селян – так
дешевше і смачніше.
Микола Огняник,
пенсіонер:
– Оскільки живу на
Дарницькому масиві, то
й скуповуюся в основному на ринку біля станції
метро «Лісова». Там дійсно хороший
ринок, на якому завжди смачні й якісні продукти. Ми часто ходимо туди з
дружиною й купуємо овочі та м’ясо. У
магазинах вони дещо дорожчі.
Тамара Руденко, ветеран праці:
– Живу неподалік від
супермаркету «Новус»,
тож регулярно відстежую,
коли і на що знижки. Напівфабрикати – вареники, пельмені,
голубці купую в магазині. М’ясо беру
на Печерську або в «Курочці рябій»,
коли є знижки. Часто їжджу на ринок
у Дарницю – там біля вокзалу є стихійний і цивілізований ринки, то я купую
більше на першому. Там бабусі чисті, а
продукти у них смачні й дешевші, адже
на мою пенсію не дуже «розженешся».
Віталій Панченко,
пенсіонер:
– Я недавно переїхав
до Києва з Донбасу до
дочки, тож місцевих ринків ще не відвідував, а
продукти купую неподалік від дому в
«Сільпо». Ціною та якістю задоволений –
є з чим порівняти там і тут.
Наталія Попова, безробітна:
– Найчастіше ходжу
до супермаркету «АТБ»,
тому що там ціни трохи
нижчі, ніж у інших магазинах. Але якість іноді підводить. Були
випадки, що в дитини було отруєння йогуртами – наче й термін придатності не
пройшов. За овочами й фруктами ходжу
на ринок, мед теж там купую. Молоко
нам привозять із села, неподалік якого
ми живемо. За м’ясом їздимо на ринок...
Опитування провели Микола ПАЦЕРА ,
Віктор ПІСКУНОВ (фото)
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Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Віталій КЛИЧКО
КЛИЧКО::

«Ми не опускали рук і,

як і обіцяли, крок за кроком
змінювали наше місто»


МЕР КИЄВА ПІДБИВ ПІДСУМКИ РОБОТИ СТОЛИЧНОЇ ВЛАДИ ЗА 2017-Й РІК І ОКРЕСЛИВ ПЛАНИ,
ЯКІ ВТІЛЮВАТИМУТЬ У КИЄВІ ЦЬОГОРІЧ

– менша втричі. І в планах міста, аби цієї
черги за кілька років взагалі не було.
Видатки на сферу охорони здоров’я в
столиці минулого року були збільшені до
понад 8,5 млрд грн. За словами Віталія
Кличка, у 2017 році здійснили капітальні
ремонти низки приміщень у 8 медичних
закладах Києва, закупили сучасне діагностичне обладнання та провели ремонти на
суму 1,1 млрд грн. Також у місті запрацювала
У 2017 році доходи бюджету збільшилися система онлайн-запису до лікарів eHealth.
на 26%, якщо порівнювати з 2016 роком, І 400 тисяч киян уже скористалися цією пота сягнули 48,8 млрд грн. Це на 2,7 млрд слугою. До кінця року до системи планують
більше, ніж було заплановано. Що стосується долучити всі райони столиці.
видаткової частини бюджету міста, то пріоБільш ніж удвічі зросли видатки на транритетними напрямами, на які спрямовували спорт і дорожнє господарство міста. Якщо
кошти, були освіта, охоу 2016 році столична влада
рона здоров’я та міська
спрямувала на транспорт
Видатки на сферу охо- і дорожнє господарство 4
інфраструктура.
Так, витрати столич- рони здоров’я в столи- млрд грн, то у 2017 році
ці минулого року були фінансування цих галузей
ного бюджету на освіту
були збільшені порівняно
збільшилось до 9 млрд грн.
збільшені до понад
з 2016 роком на 46% і ся«Ми взялися за віднов8,5 млрд грн
гали 12,4 млрд грн.
лення і розвиток дорожньої
«Окрім збільшення
і транспортної інфраструкфінансування на зарплати вчителів, по- тури. Щороку кількість кілометрів відточні ремонти та придбання обладнання, ремонтованих доріг у Києві зростає. Ми
навчальних матеріалів, гроші вкладалися оновлюємо і рухомий склад громадського
в капітальне будівництво і реконструкцію транспорту», – додав мер столиці.
закладів освіти, – сказав Віталій Кличко. –
Так, у 2016 році у Києві відремонтували
Зокрема у Києві відкрили 3 нові сучасні шко- 200 км доріг і проїздів, а минулого року
ли на понад 1700 дітей, 10 новозбудованих – 302 км. Це такі ключові магістралі як
або повністю реконструйованих дитсадків. проспекти Повітрофлотський і Глушкова,
Це найкращий показник за останніх 12 бульвар Дружби Народів, Кільцева дорога,
років у столиці й на сьогодні найкращий в Русанівська Набережна і десятки інших
Україні», – зазначив мер.
вулиць, які не ремонтувалися десятиліттяВін зауважив, що в столиці значно скоро- ми. До того ж, у 2017 році столична влада
тили чергу в дитсадки. Якщо три роки тому здійснила ремонт 20 мостів і шляхопроводів
вона становила 15 тисяч дітей, на сьогодні і встановила 44 нових світлофори. За остан-

ніх два роки закуплено 100 нових сучасних
автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв зі
100% низькою підлогою, кондиціонерами,
Wi-Fi. Придбано 45 одиниць дорожньої
спецтехніки і модернізовано 15 вагонів
метрополітену.
У зв’язку з тим, що держава змушена
скорочувати обсяг пільг, на які може
розраховувати населення, влада Києва
велику увагу приділяє соціальному захисту
населення та піклується про збереження
пільг на проїзд, продаж соціального хліба
та соціальних ліків за низькими цінами.
Так, у 2017 році витрати міського бюджету на соціальний захист і соціальне
забезпечення збільшилися на 68% і склали
7,9 млрд грн.

На 1 мільярд гривень більше – 4,4 млрд
гривень – було спрямовано на сферу житлово-комунального господарства.
Також мер нагадав, що столична влада
працює над тим, аби її робота була прозорою
та відкритою для киян, тож два роки тому
розпочали розбудову smart-інфраструктури
міста в рамках програми Kyiv Smart City.
Втілення проекту «Відкритий бюджет» дало
можливість киянам відслідковувати онлайн
доходи та витрати міського бюджету.
Для забезпечення прозорості та підзвітності столичної влади у рамках Kyiv
Smart City працює і система електронних
закупівель ProZorrо, за допомогою якої вже
вдалося зекономити майже 2 млрд грн зі
столичного бюджету.
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Біля будівлі Державного агентства лісових ресурсів України активісти Київського еколого-культурного центру провели акцію
проти знищення лісів. Вони вимагали не допустити вирубку
дерев у заповідниках та створити Дніпровсько-Тетерівський
національний парк у Сухолуччі.

Проїзд за поцілунок. 14 лютого, в День святого Валентина, на станції «Політехнічна» Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Київпастранс» провів особливу акцію для закоханих. Лише за поцілунок вони отримували тематичний квиток, який надавав безкоштовний проїзд швидкісним трамваєм протягом дня.

На Русанівській
набережній відбувся
традиційний спортивний захід – забіг до
Дня закоханих Love
Run-2018.
Закохані пари і ті,
хто бажає знайти
свою другу половину,
пробігли дистанції
в 4 і 8 км. На фініші
кожен учасник отримав медаль у вигляді
серця, а також пляшку
шампанського.
У Київському телецентрі виступом майстрів тхеквондо
відкрилася Офіційна фан-зона Зимових Олімпійських
ігор-2018. До 25 лютого тут транслюватимуть змагання та
знайомитимуть з історією спорту і Олімпійських ігор.

КП УЗН Дніпровського району підготував креативне привітання
до Дня всіх закоханих. У парку біля озера Тельбін встановили
«валентинку» у вигляді арт-інсталяції.
Проїхатися з видатними киянами. На Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшло два нових трамваї PESA із портретами вченого Бориса Патона та
хірурга Миколи Амосова.
У Національному
музеї історії України триває виставка
“Зброя в колекції
НМІУ: від давнини
до сучасності”, на
якій представлені
зразки озброєння
від кам’яного віку
до ХХІ ст.
У Києві легенди українського хокею провели для вихованців
дитячих хокейних шкіл відкрите тренування. Ковзанка на
Контрактовій площі стала майданчиком для майстер-класу від
Сергія Варламова, Олександра Побєдоносцева і Андрія Срюбко – учасників багатьох чемпіонатів світу у складі національної
команди.
Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА та УНН
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Едуард РУСЯНОВСЬКИЙ

ЗА СИГНАЛОМ ЧИТАЧІВ

Примушують
готувати їжу
на дровах…

В ОСББ «Надія» багатоповерхівки по вул. Драгоманова,
14 (Дарницький район) останні загальні збори відбулися у 2011 році. Але статутом і
чинним законом передбачено, що вони мають скликатися не рідше одного разу
на рік…

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Уроки
одних зборів

Та голова правління шість років
поспіль приймала рішення щодо господарської діяльності… самочинно,
не радячись зі співвласниками. Скориставшись тим, що статутні органи
(правління та ревізійна комісія) втратили повноваження через рік після
проведення загальних зборів, вона
вирішила управляти сама.
Діяла на власний розсуд. На площах
загального користування створювалися «квадрати» для оренди – квартири
та офіси. При цьому, як виявилось,
ціни на оренду не відповідають «ринковим».
Самовільне некомпетентне втручання в теплові системи будинку призвело до порушення температурного
балансу, холоднечі в під’їздах, появи
грибка на стінах квартир. Останньою
краплею, яка вичерпала терпіння
співмешканців, стало те, що усупереч
їхнім вимогам хоч частково зберегти
консьєржів, голова ОСББ демонстративно затіяла встановлення домофонів
у всіх під’їздах…
Може, не в такому гострому варіанті, але ситуації щодо непогоджених
дій нерідко трапляються і в інших
ОСББ. Зокрема це пов’язане з тим,
що в редакції Закону «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку», яка діяла до 2015 року,
рішення загальних зборів співвласників було правомірним, коли на
ньому були присутні більше половини членів ОСББ. Але практика засвідчила, що зібрати належне число
співвласників квартир одночасно
– завдання складне, а інколи і нереальне. Тож, виникали колізії, схожі
на ту, що створилася в об’єднанні
«Надія». Чинна ж редакція Закону для
повного волевиявлення співвласників
дає право доповнювати голосування
безпосередньо на зборах письмовим
волевиявленням після них протягом 15
днів. Нова норма дає додаткові важелі
для впливу співвласників на своїх
обранців для ефективної боротьби
зі зловживаннями.
За шість років співвласники ОСББ
«Надія» не раз робили спробу самоорганізуватись задля можливості

управляти спільною власністю. Проте
організація загальних зборів з дотриманням Закону є кропіткою та
вимагає значної юридичної та професійної підготовки. Коли у 2017 року в
будинку таки з’явилися співвласники,
які взяли на себе відповідальність
з організації та проведення зборів
власним ресурсом, голова ОСББ зі
своїми нечисленними, але активними прихильниками, чинили цьому
спротив – то розкидали кожному
співвласникові до почтової скриньки
папірці, що збори відміняються, то
стверджували, що без голови ОСББ
на них нічого не може вирішуватися.

Може, не в такому гострому варіанті, але ситуації
щодо непогоджених дій
нерідко трапляються
і в інших ОСББ
Тривалий час мешканці будинку
слали розрізнені скарги в різні інстанції, – їм співчували, консультували,
але ніхто не брався навести лад. Поки
не прийшла впевненість, що справу
можна вирішити власними силами.
Наскільки тривалу і ефективну роботу
провела ініціативна група в складі
Ю. Ракович, В. Шершень, В. Крезуб
та інших, засвідчили подальші події.
Недільного дня в актовому залі
Дарницької РДА ініціативна група
організувала і провела загальні збори
ОСББ «Надія». Демонструючи повну
відкритість, запросили на них юристів,
експертів, журналістів. Кореспонденту «ВК» впали в вічі чіткий порядок
реєстрації учасників зборів, скрупу-

Комунальні служби вирішили зайнятися тотальним контролем стану газового обладнання у
житлових будинках. Проте, як дізналась «Вечірка», для декого з мешканців подібні заходи уже
вилізли боком…
льозна перевірка довіреностей щодо
права голосувати за сусіда чи родича. Кожен учасник зборів отримував
особистий бюлетень для письмового
голосування як по процедурі, так і з
питань порядку денного.
Іншими словами, була гарантія
того, що голосування «за» чи «проти»
обов’язково буде враховано і письмово
підтверджено. В цих умовах спроби
зірвати чи навіть затягнути збори, як
це нерідко траплялося в минулому
цього ОСББ, виявилися марними.
Більше того, чітке дотримання процедур, поєднання «живого» і письмового голосувань призвело до того, що
винесені питання обговорювалися
досить швидко, а кілька останніх
рішень було прийнято одноголосно.
Все було розписано по хвилинах,
але для звіту голови правління ОСББ
Т. Кричевської організатори зборів
не пошкодували відвести 15 хвилин.
Пояснили таку щедрість просто: належало відзвітуватися за шість років, в
людей накопичилося багато питань.
Втім, та завершила свій звіт (в якому
рефреном звучало одне – в ОСББ,
як і в будинку «все гаразд») раніше
відведеного часу.
Більшість присутніх, хто зі сміхом,
хто із гнівом виявляли своє ставлення до мовленого. На пряме запитання «чому протягом кількох років
управителька не скликала загальних
зборів і самочинно розпоряджалася
коштами?» та лаконічно виголосила:
«У мене не було на це можливостей
і ресурсів».
Оце й вся відповідь. На ряд інших
питань, в тому числі й щодо витрачання коштів на різного роду перебудови,
що лише погіршували стан будинку,
відповідей взагалі не прозвучало. Тому
і пропозиція запросити незалежний
аудит для перевірки правомірності
витрачання коштів набрала максимальне число голосів…
Збори, згідно з вимогами нового Закону, продовжено ще на
півмісяця. За цей час співвласники,
які не змогли взяти в них участь,
мають можливість висловити свою
позицію по всіх пунктах бюлетеня
для голосування. Але саме «живі»
збори забезпечили легітимність
волевиявлення, поскільки саме
на них було створено основу для
подальших дій – схвалено плани,
обрано уповноважених осіб. Одним
з них надано повноваження провести опитування-доголосування з
тими співвласниками квартир, які
не змогли відвідати збори, іншим
– оформити підсумкові документи
загальних зборів і зареєструвати їх.

ПІСЛЯМОВА
Експерт з житлово-комунальних питань А. РАДИВІЛОВСЬКА, яка
допомагала організаторам грамотно підготувати і вести збори, чітко дотримуватися процедур, застерігає всіх співвласників, особливо новостворених ОСББ,
від поспіху і нехтування «дрібницями», які можуть перерости у великі проблеми. Вона вважає, що не варто збільшувати кількісний склад правління, важливо
досягти якісних зрушень в доборі управлінців: «Треба розуміти, що потрібні
люди, які хочуть і можуть виконувати свої громадські обов’язки. Які готові, як
мінімум, по кілька годин на тиждень витрачати свій особистий час на громадські справи».

Нещодавно до нашої редакції звернулася 81-річна
киянка Алла Гапонюк, яка проживає на вулиці Саратовській, – одна з жертв газових перевірок. Одного дня до
неї завітали представники комунальних служб. Дізнавшись про зіпсовану газову плиту, вони одразу відключили її від мережі газопостачання.
Таким чином, замість конкретної допомоги сивочолій бабусі надали лише… акт зі встановленою причиною
– «порушення правил безпеки систем газопостачання». Відтоді вона отримує чимало банальних відписок,
починаючи від «Київгазу» і закінчуючи Шевченківським
райуправлінням Національної поліції…
– Десять років тому за програмою «Турбота» у нас
замінили стару газову плиту «Дружковка» на плиту виробництва «Азовмаш», яка була деформована,
недоукомплектована та ще й з дефектом незгорання
газу. Згодом від неї дверцята відвалилися, – скаржиться
Алла Петрівна. – Я не маю коштів для придбання нової
плити. Розмір пенсії – близько півтори тисячі гривень.
Ще двісті гривень видають безробітному синові в якості
грошової компенсації для догляду за мною. Щоб на
столі були гарячі страви, треба десь відшуковувати дерев’яні дощечки і розпалювати їх у маленькій залізній
посудині…

Отож, через тих «турботників» умови життя старенької значно погіршилися. Переживаючи за здоров’я
матері, син Сергій придбав невеличку електроплитку.
Проте радість була передчасною: тонкі спіралі швидко
псуються. Та й сам процес приготування їжі забирає
багато часу. Скажімо, щоб у дволітровій каструлі закипіла вода, її треба гріти близько 2,5 годин. Зрештою,
це недешеве задоволення, зважаючи на подорожчання
електроенергії.
Через відсутність коштів Гапонюки скоро будуть
змушені готувати їжу на дровах у квартирі, яку часто
підтоплюють сусіди з верхнього поверху! А це загрожує коротким замиканням в електромережі та навіть
пожежею у всьому багатоповерховому будинку. З цього
приводу Сергій навіть був змушений написати заяву до
Нацполіції. Проте молодий лейтенант, який поверхово
розслідував справу, дійшов іншого висновку: мовляв,
жодних підстав для порушення кримінального провадження «не встановлено».
– На жаль, відновити газопостачання на газову плиту
в квартирі №26 на вулиці Саратовській, 47, неможливо,
– констатує головний інженер філії експлуатації газового господарства №2 «Київгазу» Наталія Овіннікова.
– Наразі ПАТ «Київгаз» не має можливості проводити
заміну газового обладнання, встановленого у квартирах
людей пільгових категорій, через відсутність державних
програм…
Як стало відомо, у нинішніх умовах сім’я Гапонюків
може розраховувати лише на чергові прояви «турботників». Ідеться про міську цільову програму «Турбота.
Назустріч киянам» на 2016-2018 роки. Згідно з нею, у
Шевченківській районній держадміністрації передбачено виділення одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися у
складних життєвих обставинах.

ПРОЗА ЖИТТЯ
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Замість парку
буде… паркінг?
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КРІСТЕРОВУ ГІРКУ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ЗАЗІХАНЬ «АГРАРНОГО» ЗАБУДОВНИКА

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Зупинити вирубку парку
«Крістерова гірка» у Подільському районі, – електронна петиція з такою
вимогою вже набрала
понад 3150 підписів на
сервісі Київради. Активісти
сподіваються на депутатську підтримку, щоб спільними зусиллями зупинити
незаконні дії зухвалого
забудовника.
Питання мають винести на розгляд сесії Київради лише після того,
як петиція набере понад 10 тисяч
голосів (наразі ще треба зібрати
близько 6850 підписів). А тим часом мальовничий парк продовжує
знаходитись у зоні компанії-забудовника «Агрофірма «Троянда».
– На превеликий жаль, ця компанія зухвало обгородила парканом
значну частину парку, нашвидкуруч вирізала дерева і знищила
дитячий майданчик, – повідомив
автор петиції Дмитро Тодоренко. –
Потім ще й поставили охорону і
найманців у формі батальйону з
АТО. В мікрорайоні відбувається
хаос і беззаконня. Бродять люди
в камуфляжі, ввечері розпивають
спиртні напої й погрожують місцевим жителям. Але мало хто знає, що
територія, захоплена забудовником,
межує з парканом Інституту харчо-

вої біотехнології та геноміки НАН
України (вул. Осиповського, 2-а).
Раніше там був Інститут хлору, а
ще за Радянських часів – секретні
хімічно-біологічні лабораторії військово-промислового комплексу із
захороненими небезпечними відходами. Враховуючи те, які можуть
бути наслідки, потрібно негайно
зупинити будівельні роботи, щоб не
допустити техногенну катастрофу…
Намагаючись привернути увагу
суспільства до захисту Крістерової
гірки, мешканці Оболонського
та Подільського району навіть
влаштовували гучні акції протесту – тимчасово перекривали рух
транспорту на пішохідному переході на вулиці Вишгородській. За
словами активістів, місцеві жителі
не погоджуються з діями нахабного забудовника, який незаконно
поставив паркан, щоб звести свої
висотки й перетворити парк на
паркінг…
– Все почалося ще за два дні
Нового року, коли о сьомій ранку
прибули будівельники і встановили паркан і спиляли дерева, –
обурюється активіст Олег Кочерга. – Пізніше вдосвіта пригнали
екскаватор і три «камази», які
почали вигрібати ґрунт. І лише
після нашого протесту приїхали
небайдужі хлопці й знесли ненависний будівельний паркан. Наразі
порушено кримінальну справу за
фактом проведення земляних робіт
без відповідного дозволу.

Цим питанням також займається земельна комісія Київради, яка
протягом 30 днів має надати свої
висновки та рекомендації. У свою
чергу місцева громада вже зібрала
декілька тисяч підписів із метою
збереження парку.
Щоб покласти край діям забудовника, активісти звернулися
до столичної влади з проектом
депутатського рішення, в якому
чітко сказано: «Скасувати всі рішення Київської міськради про
дозвіл на оренду та будівництво
між провулком Бестужева, вулицею
Красицького, вулицею Вишгородською та вулицею Осиповського…».
Необхідність такого ухвалення
обґрунтовується у пояснювальній
записці: «Крістерова гірка» є історичною, культурною та природною
спадщиною міста Києва. Однак
29 грудня 2017 року без жодного
громадського слухання, відбулося
зухвале винищення значної частини парку. За один день було
вирубано понад три сотні дерев
(в тому числі дубів), чим нанесено
непоправної шкоди флорі та фауні
парку. Знесено дитячий майдан-

чик, який належав громаді. Зараз
ведуться роботи з підготовки до
будівництва. Проект рішення має
стати одним із необхідних заходів зі збереження паркової зони
(навпроти Вишгорордської 47-б
та 47-в) між провулком Бестужева, вулицею Красицького, вулицею Вишгородською та вулицею
Осиповського та повернення у
власність територіальної громади
Києва зелених зон»…
Зусиллями активістів вдалося
провести розслідування щодо
знищення зелених насаджень у
межах паркової зони. На місці
вирубки застали двох горе-пиляк,
які спотворили цілком здорове
дерево. У зв’язку з цим складено заяву про злочин за статею
270-1 Кримінального кодексу

ПОЗИЦІЯ
Іван КАРТАВИЙ, депутат Київради:
– Наскільки мені відомо, при земельній депутатській комісії вже створено відповідну робочу групу. Має відбутися її
засідання. Наша позиція чітка й зрозуміла: Крістерову гірку
треба відстоювати! Зрештою, будь-який столичний парк, будьяка зелена зона потребує захисту від незаконних забудов…

(умисне знищення об’єктів, що
спричинило майнову шкоду у
великому розмірі). За такі діяння
винуватцям «світить» штраф –
від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(1700-4250 грн).
Окрім того, правоохоронні органи ще мають розібратись: хто
саме винен у знищенні близько
300 дерев, які вирізали на вулиці
Вишгородській заради інтересів
забудовника?
Викликає підозру й досить
сумнівна діяльність приватного
акціонерного товариства, яке хитро
замаскувалося під «сільськогосподарською» назвою. На сайті цієї
фірми чорним по білому написано:
«Основним видом діяльності ПрАТ
«Агрофірма «Троянда» є організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в
оренду у м. Києві…».
Де ж таке бачено, щоб фірма,
яка позиціонує себе як агрофірма, займалася не рослинництвом
чи тваринництвом, а незаконим
зведенням висоток, причому в
парковій зоні?

Фото Павла ПАЩЕНКА

Є ТАКЕ РІШЕННЯ

Нумерація «від стовпа»

Олена ЛАРІНА

Київрада прийняла рішення «Про
створення міської системи стовпової (опорної) геолокації шляхом
нумерації опор зовнішнього освітлення та електромереж у м. Києві».
Відповідно до рішення, географічну
орієнтацію у столиці покращать, пронумерувавши опори зовнішнього освітлення
та електромереж. Як пояснюють у мерії,
сьогодні водії плутаються в лабіринтах
перейменованих вулиць. Тому і пропонують
запровадити Єдину систему нумерації.
Сьогодні міська влада повернулась
до відновлення історичної топоніміки

столиці, а також перейменування вулиць
Києва, назви яких пов’язані з діячами тоталітарного режиму. Нову назву отримали
вже понад 160 вулиць та провулків. Але
навіть корінні кияни постійно плутаються
у нових назвах вулиць та це спричиняє
незручності багатьом рятувальним службам столиці.
– Ні, це не спроба винайти велосипед
в умовах, коли кияни, від водія швидкої допомоги до таксиста, плутаються
в лабіринтах перейменованих вулиць
столиці. Подібний історичний досвід є у
іншого європейського міста з насиченою
історичними подіями життям – Праги, –
говорить автор проекту рішення, депутат
Київради Олександр Пабат. – У столиці
Чехії існує система нумерації вуличних
ліхтарів, яка допомагає працівникам
різноманітних служб, таксистам точно і
швидко ідентифікувати потрібну локацію
– кожен зі стовпів міста промаркований
унікальним номером. У разі надзвичайної
події диспетчеру тієї чи іншої служби
повідомляється номер найближчої опори.
Це зручно для поліції, швидкої допомоги,
служби порятунку – всі користуються
такою нумерацією.
У своєму проекті депутат міськради
запропонував створити подібну систему
в Києві, що могло б значно поліпшити
геолокацію в місті, підвищити ефективність роботи служб термінового виклику.
Принаймні, до моменту, коли всі перейменовані вулиці забезпечать вивісками
(бажано з підсвічуванням).
Як повідомила прес-служба КП «Київміськсвітло», під їх упорядкуванням
знаходиться 135 940 стовпів, понад 70 % їх у

Києві вже пронумеровані. Справа, отже, за
малим – завершити роботу щодо нумерації
опор з їх фіксацією на геолокаційній мапі
та передачі її поліції, швидкій допомозі та
іншим екстреним службам.
За словами депутата Київради Олега
Костюшка, геолокація за стовпами діє
навіть в Єгипті, що значно покращує роботу
поліції, «швидкої» та інших рятувальних
служб країни. Стосовно ж ситуації в Києві
він зазначив, що така система вкрай важлива для міста:
– Якби вона була адаптована, то можна
було б уникнути багатьох нещасних випадків, скажімо, у парках міста. Нагадаю,
що перший та єдиний космонавт України
Леонід Каденюк помер на 68-му році життя саме в парку. Якби лікарям «швидкої»
назвали нумерацію вуличного ліхтаря, то
життя космонавта можна було б врятувати,
– наголосив пан Костюшко.
Дійсно, у місті велика кількість нових
скверів та парків, площа деяких понад
5-10 га, тому дуже складно пояснити рятувальним службам, у якій саме частині
зеленого масиву знаходиться людина,
котра потребує допомоги.
– Це значно полегшило б роботу і поліції,
якщо був здійснений злочин. Бо завдяки
цій нумерації йде звуження пошуку місця
правопорушення або постраждалих до 25
метрів, що вкрай важливо при екстрених
ситуаціях, – зазначив депутат.
Олег Костюшко вважає, що потрібно
внести стовпову нумерацію до додатків,
побудованих на основі безкоштовних картографічних сервісів, наприклад, Google.
Такі карти допоможуть рятувати людські
життя, коли відлік часу йде на секунди.

«Муніципальна
варта» обрала
керівника
Відбулись загальні збори учасників Київського міського громадського формування з охорони
громадського порядку та державного кордону «Муніципальна
варта».

Ігоря Марі одностайно переобрано
головою «Муніципальної варти». Також
затверджено персональний склад штабу,
призначено двох заступників голови. На
зборах розглянули річний звіт формування
та висновки ревізійної комісії. Жодних
зауважень до наданих звітів громада не
висловила.
Нагадаємо, формування з охорони громадського порядку і державного кордону
«Муніципальна варта» працюватиме в
усіх районах столиці в тісній співпраці з
представниками підрозділів Національної
поліції. Воно допомагатиме поліції забезпечувати та підтримувати правопорядок
у місті. Зокрема щодо вирішення проблем незаконної торгівлі, неналежного
паркування, патрулювання вулиць та
інших напрямів.

18 ВІЙНА І МИ
Микола ПАЦЕРА

Він не бився з ворогами із
автоматом у руках, але
вони його боялись. Оскільки ця людина є відомим
українським ученим та громадським діячем, знаним у
світі фахівцем із релігійних,
духовних і психофізичних
систем, а головне – великим
патріотом. За що й відсидів
у в’язницях «ДНР» майже
два роки, зазнаючи тортур і
знущань...
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Його не зламали
тортури


ІГОР КОЗЛОВСЬКИЙ – ОДИН ІЗ 74-Х ПОЛОНЕНИХ, ЯКИХ ЗА ОБМІНОМ
БУЛО ЗВІЛЬНЕНО ТОРІК, 27 ГРУДНЯ

міжнародних зв’язків, особового
складу і релігії.
За свою проукраїнську позицію
був ув’язнений бойовиками терористичного угрупування «ДНР» і
тривалий час не вносився ними
до списків на обмін полоненими...
До початку війни на Донбасі
– Я не раз помічав стеження за
Ігор Козловський активно займав- собою. Підозри підтвердилися,
ся науковою роботою – написав коли після арешту бойовики попонад 50 книг та 200 статей, мав казали мені карну справу, в якій
також десятки літературно-ху- була оперативна інформація від
дожніх публікацій. Його роботи людини на прізвисько Комар, –
перекладені багатьма мовами. розповідає Ігор Козловський. – Він
Ігор Козловський – дійсний член інформував, що я, та й всі мої учні,
Королівського
мають проукраколеджу дворянїнську позицію.
За свою проукраїнську Що підтримуства (Португалія),
а також почеспозицію був ув’язнений вав Майдан, був
ний громадянин бойовиками терористич- співорганізатоштату Оклахома
ного угрупування «ДНР» і ром молитовного
(США). Викладав
марафону. А тар е л і г і є з н а в ч і тривалий час не вносився кож повідомляв,
дисципліни на ними до списків на обмін з ким листуюся, з
кафедрі філосоким товаришую.
полоненими...
фії Донецького
З доносів стало
національного технічного уні- зрозуміло, що мене «розробляли»
верситету. Понад 20 років про- тривалий час. А потім вирішили
працював у Донецькій обласній просто мене «підставити». Продержадміністрації на посаді го- йшла інформація, що підірвали
ловного фахівця та начальника пам’ятник Леніну, тож «правооховідділу у справах релігії. Активно ронці» проводили рейд у районі,
проводив патріотичну роботу як де я мешкав, неподалік площі. В
заступник Гетьмана Українського цей день мене й заарештували без
реєстрового козацтва з питань жодних звинувачень.

Тим часом до його квартири, в
якій перебував син-інвалід, увірвалися представники терористичної
організації «ДНР» із обшуком. Вилучили комп’ютерну техніку та
документи, викрали цінну колекцію
та майно. Через три дні розпочалися допити. Накинувши Ігореві
мішок на голову, йому дали в руки
два циліндричні предмети. Нічого
не розуміючи, бранець запитав:
«Що це?». Йому відповіли: «Це твої
гранати, які ми знайшли в квартирі.

На них твої відбитки пальців». З
цього й розпочалася «карна справа
Козловського». Його допитували з
тортурами і побиттям.
– Били якимось предметом – я
не бачив чим, бо мав мішок на голові, – пригадує колишній бранець.
– Це тривало декілька годин. При
цьому крутили «російську рулетку»
– приставляли до скроні револьвер
і спускали курок. Вимагали, щоб
я зізнався, що це мої боєприпаси.
Під час тортур я фактично втрачав

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Ти не сам, ветеране!

Микола ПАЦЕРА

Війна на сході України калічить
не лише тіла багатьох наших
воїнів, а й їхню психіку, впливає
на сімейні стосунки учасників
АТО, змінює ставлення до життя.
Тож психологічна реабілітація
цих людей є одним із головних
чинників нормальної адаптації
до мирного соціуму.
Допомагають їм у цьому здебільшого лише волонтери та громадські
організації, серед яких і ГО «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». Ця організація
створена восени 2014 року переважно
для надання психологічної допомоги
вимушено переміщеним особам із
Криму та Донбасу, а також сім’ям
військовослужбовців.

Коли на сході України розпочалися
масштабні бойові дії, з’явилися перші
демобілізовані та відпускники з фронту,
роботи активістам додалося. Тоді тисячі
людей вперше зіткнулися з незнаними
психологічними стресами – одні безпосередньо на війні у битві з ворогом, інші
вдома, переживаючи за своїх рідних і
близьких на передовій.
– Навіть складно сказати, кому в цих
умовах важче – бійцям чи їхнім сім’ям, –
каже психолог Тетяна Руденко. – Адже
на війні після боїв настають години перепочинку, коли воїн може хоч трохи розслабитися, тоді як, скажімо, його дружина
чи мати перебувають у постійному стресі.
Тож ми стали надавати психологічну
допомогу спочатку родинам АТОвців, а
згодом і їм самим. До нас звертаються поодинці та цілими сім’ями. Багато колишніх воїнів мають проблеми, починаючи
з порушення сну і до зміни ставлення до
життя та сімейних відносин.

На адаптацію до мирного життя
впливає багато чинників, зокрема і
так званий посттравматичний синдром.
Під впливом бойових дій загострюються
сприйняття дійсності, відчуття справедливості, з’являються розчарування чи
навіть озлобленість у певних ситуаціях.
Тож психологи повинні в кожному випадку підбирати індивідуальну методику
роботи з такими людьми. Часто колишні
фронтовики звертаються з приводу перекваліфікації, зміни профілю роботи
й працевлаштування.
– Наші фахівці надають допомогу,
адже є роботодавці, які побоюються
брати колишніх воїнів через начебто
їхню неврівноважену психіку. Ми також
індивідуально працюємо з матерями,
дружинами та дітьми АТОвців, які звертаються по допомогу, – зауважує пані
Руденко.
На її думку, давно потрібно по всій
Україні активно розвивати мережу закладів психологічної реабілітації та
інших осередків, які можуть надавати
подібну допомогу. Причому необхідна
державна система, адже можливості
волонтерів не безмежні. До того ж їхня
діяльність погано врегульована законодавчо.
Розв’язання проблем адаптації колишніх воїнів вимагає об’єднання зусиль
міністерств оборони, охорони здоров’я
та соціального захисту, аби створити
нерозривний ланцюг допомоги та взаємодії: відбір на службу, супровід на
війні, демобілізація, соціальна адаптація. У нас же поки що це – розрізнені ланки. Та й саме суспільство має
адаптуватися до особливостей і потреб
колишніх бійців та допомагати їм у
мирному житті.

свідомість, відчував, як буквально
закипала кров і серце починало
зупинятися. Це було нестерпно...
3 травня 2017 року так званий
військовий трибунал засудив Ігоря
Козловського до двох років і восьми
місяців позбавлення волі. Нібито за
контакти із забороненими в «ДНР»
організаціями, зокрема членами
партії «Свобода». Незважаючи на
протести правозахисників, його
перевезли з Донецького СІЗО до
Микитівської виправної колонії у
Горлівці. Для визволення вченого
родичі навіть наймали в Донецьку
адвоката, але це не дало позитивних результатів.
До свого визволення Ігор Козловський провів у колонії вісім
місяців. Його всіляко намагалися
ізолювати від спілкування з іншими в’язнями, знущалися, погано
годували. І лише 27 грудня 2017
року він був звільнений.
– Коли дізнався, що мене знову внесли до списків на обмін,
вже не вірив, що це відбудеться,
– зізнався колишній бранець. –
По-справжньому вільним відчув
себе, лише коли вийшов із автобуса на контрольованій нашими
бійцями території.
Після звільнення з неволі Козловському довелося майже місяць
лікувати численні травми, яких зазнав від бойовиків «ДНР». Зараз він
поступово входить у нормальний
ритм життя. Разом із дружиною
та сином винаймають квартиру
в столиці. Ігор знову починає займатися науковою та громадською
діяльністю, отримавши роботу на
кафедрі релігієзнавства Київського
інституту філософії імені Григорія
Сковороди.
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Батьки стають
ревізорами, вчителі
опановують ази
бухгалтерії

Олег ПЕТРЕНКО

Принаймні три новації
свіжого закону про освіту
взяті з київського досвіду
останніх років: фінансова
автономія шкіл, обрання
директорів на відкритих
конкурсах і звітність останніх про всі надходження
та витрати, зокрема, й з
батьківських так званих
добровільних фондів.
Якщо багато директорів шкіл,
які почнуть звітувати за кожну
копійку з лютого, нині чухають
потилиці, мовляв, вчилися ж на
педагогів, а не на бухгалтерів, то
їхні столичні колеги вже набили на
цих цифрах перші гулі й обдерли
коліна. У Києві, як пілотному регіоні, адміністрації шкіл уперше
прозвітували ще до 1 грудня. Чи
впоралися?

закладу чи його засновника і на
стендах. Це пряма норма закону, яку не можна порушувати. Її
запроваджено не для того, щоб
контролювати директорів, а щоб
зробити батьків і директорів партнерами, – твердить радниця міністра освіти Оксана Макаренко. –
Другий крок, який запроваджено завдяки Києву, – виборність
директорів. Якщо раніше їх у
непрозорий спосіб призначали
у райвно і вони були зобов’язані
чиновникам своєю посадою, то
нині всі директори мають пройти
конкурсний відбір із залученням
батьків, громади та бути підзвітними своїм «виборцям».
Київ вибудовував відкритість
освітньої галузі ще з 2015 року.
Тоді, за словами Олени Фіданян,
створено електронну карту закладів освіти. Будь-хто, ввівши номер
школи чи знайшовши її на карті,
може ознайомитися з результатами
ЗНО, історією закладу, контактами
Дехто, за словами директора і прізвищами директорів та завуДепартаменту освіти і науки, чів, фінансовим забезпеченням,
молоді та спорту КМДА Олени ремонтами, моніторингами тощо.
Фіданян, уже встигли розпро– Видно, які роботи коли провощатися з посадами через мані- дилися, що закуповувалося, аби не
пулювання коштами. Приміром, було накладок батьківських грошей
з батьків збирали гроші на заміну на бюджетне фінансування, – каже
пані Фіданян.
Вона повідомила,
Будь-хто, ввівши номер школи чи
що з 2016 року в 100
знайшовши її на карті, може оз- разів збільшено винайомитися з результатами ЗНО, датки міського бюджету на так званий
історією закладу, контактами і
прізвищами директорів та завучів, побутовий дріб’язок
фінансовим забезпеченням, ремон- – господарські товари, на які найчастами, моніторингами тощо
тіше кошти здавали
батьки. Наприклад,
вікон, а встановлювали їх за кошти у школах Деснянського району
міської програми.
вперше в Україні запровадили
Новий закон цілком легітимі- посади бухгалтерів. І тепер всю
зував шкільні благодійні фонди.
бухгалтерію навчальних закладів
– Школам дозволено отримува- можна бачити «у живому режимі».
ти фінансування з різних джерел, Тобто з Троєщини пішов процес
але зобов’язано прозоро про це фінансової автономії і звітності
звітувати на сайтах навчального освітніх закладів.

ДУМКИ ВГОЛОС
Зоя Звиняцьківська,
співзасновниця ГО «Батьківський контроль», мама
учениці:
Наша школа 1939 року,
за нею треба
пильнувати. Тож
план має бути
щонайменше
на п’ять років.
Цього року, скажімо, треба
вкрай лагодити дах. Якщо місто
грошей не дасть, то я, звісно,
допоможу, бо дах провалиться.
Але такої конкретики в звітах
немає, є інформація «з космосу». Колись директор мені
сказала: «У нас старі труби,
постійно треба платити ремонтникам». Скільки, кажу, вам
потрібно? Не знаю, відповідає
директорка, скільки буде проривів. А торік скільки було? Вісім.
То закладіть цьогоріч десять…
Тобто директор не має бути
таким безпорадним, мусить
бути хазяїном.

Алевтина Багінська,
директор гімназії
№34 «Либідь»:
– Директор школи має бути авторитетною
особою, але не авторитарною. Він особисто
не може вирішувати всі питання, тим паче фінансові. Має бути тісна взаємодія адміністрації, вчителів,
батьків і дітей. Разом ми повинні створювати плани потреб,
прогнозувати перспективи. Нині місто допомагає як ніколи.
Я більше двадцяти років у освіті, але вперше побачила, як
місцеві органи опікуються нею. Наш навчальний заклад
цьогоріч отримав мільйон гривень на господарські потреби.
Це добре, але звітувати, скажу відверто, важко...

Андрій Мельник,
директор спеціалізованої
школи №203:
– Потрібна довіра. І прозорість – саме той
шлях, який веде до довіри. Багато років працюю
в школі та завжди мав мрію, щоб батьки ніколи
нічого не здавали. Щоб вони заплатили податки і
держава розподілила їх так, аби школа була забезпечена всім. Я
не любив батьківські збори – це каторга, коли класний керівник
просить на штори, папір… На цьому як вчитель я закінчувався і
перетворювався на хтозна-кого.

ІНФОРМБЕЗПЕКА

Заручники
негативного контенту



ЧОМУ НАШІ ДІТИ СТАЮТЬ ЖЕРТВАМИ
МАС-МЕДІА?

ти з тваринками, — говорить Ірина
Тиран, медіаексперт, блогер,
заступник директора Україно-ізНа жаль, в Україні й досі
раїльського інституту стратене має достатньої кількості
гічних досліджень імені Голди
правових норм для чіткоМеєр. — Одна справа, коли доросла
го регулювання контенту
людини професійно займається
(інформаційного змісту),
збором інформації, вміє її об’єктивно й беземоційно сприймати.
який може завдавати
шкоди психологічному й
Зовсім інша річ — вразлива дитяча
моральному розвитку дітей. психіка. Через відсутність життєвоНа це звернув увагу Ігор
го досвіду маленькі глядачі доволі
Розкладай, секретар Незачасто сприймають інформацію
лежної медійної ради (НМР) як істину. Вони ще не розуміють,
що Інтернет — смітник, до якого
в дискусії на круглому столі
потрапляє абсолютно все, в тому
«Захист неповнолітніх від
шкідливого контенту: як ме- числі сцени насилля, порнографії
діа можуть бути обачними у та агресії. Якщо, скажімо, дивитися
поводженні з дітьми?..»
фільми, де вбивці постають у ролі
«крутих» і позитивних, то виникає
Обговорюючи стан інформбез- досить небезпечна тенденція: дитя
пеки в Україні, медіаексперти та сприймає таку поведінку, як припсихологи зробили невтішний ви- клад для наслідування. Чи ж варто
сновок: нинішню ситуацію, пов’яза- після цього дивуватися насильству
ну із забезпечення прав дітей у ЗМІ, у школах? Подібні картини виглятреба визнати неприпустимою. дають дуже сумними, особливо
Більше того, останнім часом діти на фоні байдужості в родинах, де
навіть стають заручниками своїх батьки зайняті переважно заробатьків, які погоджуються на їх блянням грошей. У таких сім’ях, як
участь у сумнівних ток-шоу. У свою правило, на моральне виховання
чергу, представники медіа нехту- вже не вистачає ні часу, ні сил. Тому
ють вимогами про нерозголошення я виступаю за часткове закриття
персональних даних
Інтернету, але
учасників: детальтакі «фільтри»
Якщо, скажімо,
но розповідають
повинні ставити дорослі,
про складні життє- дивитися фільми, де вбивці
ві ситуації, в яких
причому на доопиняються герої постають у ролі «кру- бровільних засателепрограми. У тих» і позитивних, то дах. Головне, аби
погоні за сенсацією
виникає досить небез- благі наміри не
виробники інфорперетворилися
маційної продукції печна тенденція: дитя на цензуру.
не замислюються сприймає таку поведінДо речі, подібнад тим, які нега- ку, як приклад для наслі- ні питання вже
тивні наслідки морозглядались і
дування
на урядовому
жуть спричинити
подібні сюжети у подальшому житті рівні. Згідно з Постановою Кабмімаленьких громадян.
ну, кінопродукція повинна мати
Ті договори, що підписують учас- відповідний індекс у залежності
ники широко розрекламованих шоу, від аудиторії, на яку вона розрахоставлять їх у повну залежність від вана. Проте, як показала практика,
продакшенів. Про це засвідчив оп- ця норма виявилась мертвою: всі
рилюднений примірник типового фільми з позначкою «16+» можуть
контракту, який укладають медіа зі транслюватися у будь-який час.
своїми потенційними «жертвами». Тобто діти також мають доступ до
Через правову безграмотність герої «насолодження» еротикою, насильтелесюжетів погоджуються на «ефір- ством чи брутальними лайками. На
ну» співпрацю, навіть не підозрюю- будь-які зауваження з боку державчи, чим вона обернеться для них та них органів власники телеканалів
їх близьких. Адже потім неможливо обмежуються банальними відписні призупинити вихід програми, ні ками: мовляв, на законодавчому
вплинути на масове трактування рівні відсутнє визначення терміну
певних життєвих ситуацій. Зважаючи «брутальна лексика».
на такі факти, експерти виступили зі
То чи ж не пора Україні звернусвоєю пропозицією: у законодавчих тися за досвідом до західних дерзмінах необхідно прописати вимоги жав, де працює Кодекс мовлення?
щодо участі дітей у телешоу.
До речі, аналогічний проект такого
— Не варто тішитись ілюзіями Кодексу вже оприлюднено на сайті
про те, що діти ніби-то прогляда- Національної ради з питань телеють лише корисні фільми та сюже- бачення і радіомовлення.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
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«МІФ», «Стрімголов»
та «Іній»


НА ВЕЛИКИХ ЕКРАНАХ – УКРАЇНСЬКІ ПРЕМ’ЄРИ
НА РІЗНИЙ СМАК

Марія КАТАЄВА

Вітчизняна кіноіндустрія переживає
стрімкий розвиток – майже щотижня в прокат виходить нова стрічка,
а у виробництві зараз знаходиться
близько 50 картин. Цього місяця
глядачів запрошують на документальний фільм «МІФ» про загиблого
на війні оперного співака Василя
Сліпака, київську історію кохання
«Стрімголов» та драму «Іній», зняту
литовським режисером про події на
сході України.
В прокаті стартував показ стрічки «МІФ»,
головний герой якої – соліст Паризької
національної опери, який покинув велику
сцену, аби стати воїном. І віддав життя,
захищаючи Україну.
– Ми розповідаємо про життя і загибель
Василя Сліпака. Він мав рідкісний голос,
співав контртенором. Однак унікальність цієї
історії в тому, наскільки яскраво змінилася
людина протягом життя. Є й трагічна частина, бо наш герой загинув. Тому цю історію
необхідно було розказати, – зазначив один
з режисерів Леонід Кантер. – Стрічка не є
публіцистичною чи інформаційною попри

те, що документальна.
Це чиста емоція і мистецтво. Протягом однієї години фільму глядач
встигне пережити з нашим
героєм радість і смуток,
піднесення, ненависть і відчай. Є в картині й анімація,
яку створив Юрій Журавель,
карикатурист і лідер гурту
Ot Vinta!
Психологічна драма
«Стрімголов» вже виходила в обмежений
прокат минулого року і залишилася майже
непоміченою. Проте її оцінили у Франції –
нещодавно фільм отримав Приз глядацьких
симпатій на Фестивалі європейського кіно
Premiers Plans в Анже і вийде у французький
прокат. А Даша Плахтій, яка дебютувала у
картині в головній ролі, здобула Приз за
кращу жіночу роль на Фестивалі авторського
кіно в Рабаті (Марокко). З 15 лютого побачити
«Стрімголов» у кінотеатрах мають змогу і
кияни. Тим більше, дія фільму відбувається
у столиці.
– Це історія двох людей, які живуть в
Києві. Їм 25-27 років. Хлопець Антон, родина якого задовольняла його потреби, був
музикантом, і на нього покладали багато
надій. Картина починається з того, що він

виходить з реабілітаційного центру,
де лікуються від
алкогольної і наркотичної
залежності. Це відбувається у 2014 році,
коли закінчився Майдан. Але Антон, поза
всім цим інформаційним простором, не
розуміє, що відбувається. І опиняється в
країні, що змінилася. Зустрічає дівчину
Катю, яка схожа на багатьох моїх подруг.
Вона шукає себе, тимчасово де-небудь
працює. Збирається поїхати з бойфрендом
в Берлін. Вони зустрічаються і змінюють
життя один одного, – розповіла режисерка фільму Марина Степанська. – Я
намагалася зосередитися на психологічних
деталях стосунків людей. І така історія
стала затребуваною за межами України.
На мою думку, фільм здійснює і культурну
дипломатію. Після показів глядачі казали,
що нарешті зрозуміли, як ми живемо, що
у нас відбувається, хоча в кадрі прямо не
показана війна.

А з 28 лютого в прокат виходить
«Іній» – погляд на події на сході України
очима литовського режисера Шарунаса
Бартаса. Цей фільм знятий у копродукції
України, Литви, Франції і Польщі. Молодому
литовцю Рокасу випадає несподівана можливість побувати в Україні. Він їде разом із
гуманітарним конвоєм, а тут знайомиться
з двома військовими журналістами. Реальність виявляється набагато жорстокішою за
романтичні уявлення хлопця, кидаючи його
у вир війни. На зруйнованій окупантами
території Рокас знаходить своє справжнє
кохання. Французьку журналістку у стрічці
зіграла Ванесса Параді.
– Фільм Шарунаса Бартаса, прем’єра якого відбулася в Каннах, вперше представив
закордонному глядачеві сумні події війни з
точки зору європейця. Багато матеріалу було
знято на «нулі», коли команда виїжджала на
передову. В кадрі є реальні військові, учасники бойових дій, – відзначив продюсер
стрічки Володимир Філіппов.

ЕКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «ВЕЧІРКИ»

Як заохотити українців читати:
рецепт від Ірен Роздобудько

Ірен Роздобудько – відома письменниця, журналіст та сценарист,
автор майже тридцяти книг. Вона
не впадає у розпач через «шокуючі» дані про те, що українці мало
читають. Пані Ірен щороку видає
нові романи та повісті, і вважає, що
кожному необхідно шукати свою
мотивацію.
– Нещодавно з’явилися результати
соціологічного опитування, що українці
не читають. 51% наших співвітчизників
не прочитали у 2017 році жодної книжки.
Вас тривожать ці цифри?
– Якщо це дійсно достовірна цифра – «51»,
то, відверто кажучи, для нашого часу це не
так вже й погано, тобто «склянка наполовину
повна». Я завжди вважала, що частина людей,
котрі вміють мислити, аналізувати, робити
вірний вибір, мати свою точку зору – а все
це дається через читання книжок – завжди
у меншості. Якби це було інакше, світ давно
б став гармонійним.
– Як, на вашу думку, можна заохотити
українців читати? Хто це має робити?
– Від початку – батьки, потім – школа.
Заохотити до будь-чого (навіть до копання
траншей!) можна лише через надання людям
«залізної» мотивації. І у кожної людини
вона мусить бути своя. За «просто так»
заохотити чи привчити людину, в родині
якої не було традиції читати, до книжок не

вдасться. А мотивації можуть бути найрізноманітнішими. Від амбітних – скажімо,
«читаючи, ти навчишся розмовляти зі світом, не будеш в колі покірного стада, яким
керують не завжди грамотні керманичі…» і
т.п., до практичних – «з тобою буде цікаво
розмовляти; досягнеш успіху; навчишся
грамотно і точно формулювати свої думки»
і т.п. Людям же, які з гордістю кажуть, що
не читають книжок, варто на це не лагідно
нарікати чи констатувати факт, а прямо
казати, що вони – безграмотні невігласи,
з якими не цікаво спілкуватися. Можливо,
натискаючи на такі амбіції, можна залучити
людину до розвитку.
– Наскільки ефективно залучати до
промоції читання письменників чи публічних осіб?
– Ефективно. Але на то мають бути розроблені якісь спеціальні програми. Скажімо,
письменники і публічні особи можуть виступати на підприємствах, в школах і т.п., а
не тільки в бібліотеках чи книгарнях, куди
й без того ходять люди, котрі ЧИТАЮТЬ…
Але на такі заходи має бути, як нині модно
казати, «політична воля» тих інституцій,
які займаються пропагандою культури та
інформації.
– Що ефективніше для популяризації
читання: телепередача, жива зустріч у
книгарні чи бібліотеці, чи, може, блоги
у соцмережах? Можете навести приклад
з власного досвіду?
– Усі засоби! «Живих зустрічей» в бібліотеках і книгарнях нині вистачає, а от пропаганди читання на телебаченні – обмаль.
Рекламування книжок в «соціальних роликах» – взагалі немає, як немає і «зовнішньої
реклами» в місті на рекламних щитах. Рекламують все, що завгодно, тільки не книгу.
В зарубіжній пресі вихід нових книжок – це
культурна подія, про яку пишуть на першій
шпальті й говорять в новинах.
Прикладу з власного досвіду у мене
немає. Проте я не скаржусь на відсутність
читачів і без усіх цих заходів. А гарний

приклад буде тоді, коли після виходу цього
номера вашої газети кілька людей зайдуть
в книгарню і поцікавляться українськими
авторами.
– На вашу думку, яку роль у популяризації читання має відігравати Український інститут книги?
– Чесно кажучи, я б не хотіла лізти в той
«город», якого не знаю. Я засмучена тим,
що з нього пішла енергійна і віддана книзі
людина, яка його донедавна очолювала, –
Таня Терен, якій не вдалося пробити стіну
нездоланної «чиновницької системи». Я
думаю, що Інститут книги має бути незалежним від такої системи, тоді він запрацює.
– А які книжки торік ви прочитали?
Хто був «відкриттям року»?
– Я з тих людей, котрі не уявляють, що
можна не читати і при цьому почуватися
повноцінною людиною. Для мене це все одно,
що не їсти чи не дихати свіжим повітрям.
Проте, всі свої «відкриття» я зробила дуже
давно, їх було – море! Нині я одночасно
читаю дві-три книжки на різних носіях: в
метро читаю «з телефону», в поїздках – з
електронної книжки, а вдома – частіше за
все насолоджуюсь паперовими виданнями.
Називати книжки не бачу сенсу, адже вони
досить різні – для всіх випадків життя. Від
легкого детективу до статей Симона Петлюри, які нещодавно закінчила читати. Зараз
захопилась історією УНР і тим, що відбувалося в ті часи. До речі, дуже допомагає
розібратися і в сьогоденні.
– Торік були затверджені обмеження
на ввезення літератури з країни-агресора,
і наші українські видавці з обережним
оптимізмом говорять, що ринок літератури українською мовою «ожив» і набирає
обертів. Як ви ставитеся до такого кроку?
Так, довіримось видавцям. Книжок українською мовою виходить чимало. У мене
єдина пересторога: дійсно, маємо дуже
багато книжок, проте частина з них – перекладна європейська література. Можливо,
це означає, що не вистачає цікавих і нових

вітчизняних авторів? Тоді це також непогано,
адже молодим письменникам відкривається
широкий шлях.
– Яким чином найкраще стимулювати
українське книгодрукарство?
– У цьому я не фахівець. Думаю, що треба
щось зробити з податками, відкривати більше
книгарень і активно рекламувати своє…
– На сторінці у Вікіпедії, є така ваша
цитата: «Якщо твір цікавий, якщо він не
плаский і відповідає на твої запитання,
чимось дивує, узагальнює якісь важливі
для всіх речі — навіть та людина, якій
важко читати українською, прочитає
його. Це я випробувала на багатьох людях,
які умовляли мене писати російською,
а потім зі здивуванням казали, що «читается легко»…
– Після поїздки на схід по прифронтових
зонах, де побачила таких самих патріотів,
як і на заході країни, я б не хотіла мусувати
питання мови – воно завжди провокативне
і заполітизоване, це той важіль, на який легше всього натискати. Причому, з усіх боків.
Помітила, питання мови завжди яскраво
виринає, аби створити ще більше сум‘яття
в мізках обивателів на тлі сум’яття в інших
сферах. Питання мови – питання не провокації, а любові. І кожен має вирішити його
для себе сам. А гарна і гідна вітчизняна
література, музика, кіно довершать справу
без політичних баталій.
– Книгомани уже з нетерпінням чекають на Книжковий Арсенал. Читачі
можуть розраховувати на новинку від вас?
– До Книжкового Арсеналу видавництво
«Нора-Друк» готує вихід мого нового роману
«Прилетіла ластівочка». Його «головний
герой» – «Щедрик», якого знають у всьому
світі як «Різдвяний гімн дзвоників» (Carol
of the Bells) в аранжуванні Пітера Вільговського – і не здогадуються, що це прадавня
слов‘янська щедрівка, якій дав життя Микола Леонтович. Спробувала «встановити
справедливість».
Наталка МАРКІВ

БУДЬМО ЗДОРОВІ
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ОФІЦІЙНО

Доступних ліків стане більше
Уряд розширив програму «Доступні ліки», за якою
можна отримати препарати від хронічних захворювань
в аптеці за рецептом безкоштовно або з незначною
доплатою. Із лютого 2018 року перелік препаратів, що
входять до програми, збільшився на 20%.
В оновленому переліку 239 препаратів від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, які застосовуються для амбулаторного лікування (раніше до програми
були включені 198 препаратів). Стало більше на 24 препарати від
серцево-судинних захворювань, на 14 – від діабету ІІ типу, на 3 –
від бронхіальної астми.
До програми включені препарати 48 виробників: 30 іноземних
та 18 українських.
47 препаратів з оновленого переліку можна отримати в аптеці
безкоштовно за рецептом лікаря. Найдешевший із них Еналаприл
(від серцевих захворювань) українського виробника, який коштує
4,76 грн, найдорожчий – Пульмікорт (від бронхіальної астми)
шведського виробника, коштує 878,54 грн.
Вартість цих препаратів повністю компенсує держава, їх надають безкоштовно, за інші препарати пацієнт здійснює незначну
доплату. Гроші за надані громадянам ліки за цією програмою
держава перераховує аптечним закладам. З початку дії програми аптекам було перераховано з бюджету понад 600 мільйонів
гривень.
Як і раніше, для того, щоб отримати препарати за програмою
«Доступні ліки», потрібно звернутись за рецептом до лікаря
первинної ланки – сімейного лікаря чи терапевта, який працює в
поліклініці, амбулаторії або має власну практику. Тільки він має
право виписати рецепт на ліки, що беруть участь у програмі.
У рецепті лікар вказує не торгову назву препарату, а діючу
речовину. З рецептом потрібно прийти до аптеки з позначкою
«Доступні ліки» й обрати препарат, який містить вказану в рецепті
діючу речовину, та отримати його безкоштовно або з незначною
доплатою. Кількість аптек, де можна отримати доступні ліки, постійно збільшується і на сьогодні до участі в програмі долучились
понад 6760 аптек – це кожна третя аптека в країні.
Урядова програма «Доступні ліки» почала діяти 1 квітня 2017
року і за цей час держава відшкодувала вартість ліків від хронічних захворювань за майже 14 мільйонами рецептів на загальну
суму понад 600 млн грн. У 2018 році уряд збільшив фінансування
програми на 40% – до 1 млрд грн, кошти на реалізацію програми
було перераховано урядом у регіони на початку січня.

На відстані
серця

Ніна ГУЦУЛ

Урятованих дітей, сердечні
вади яких виявлено ще в
утробі матері, на рахунку
медиків Центру дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ чимало. За 13
років існування відділення
кардіології плоду його фахівцями вчасно діагностовано понад 3 тисячі важких
захворювань серця.
…Маленька Єва – один із прикладів врятованого життя. Лікарі
Центру дитячої кардіології та кардіохірургії наочно продемонстрували, як можна допомогти дитині,
котра в інших обставинах через
вроджені вади серця не мала б

жодного шансу вижити. Жінці з
Черкащини, доставленій після попереднього діагностування на УЗД
до Центру, зробили кесарів розтин,
і маля, після підтвердження діагнозу взялися рятувати столичні
медики... Операція на крихітному
серці тривала близько 6 годин і
пройшла успішно, давши батькам надію, що їх дитя буде жити
повноцінним життям, можливо,
ще й зможе займатися спортом.
Прооперовані малюки, вади
серця яких було виявлено ще в
материнській утробі, час від часу
відвідують Центр для контрольних
обстежень. У той час, коли над
немовлям із Черкащини «чаклували» лікарі, півторарічний Максим
демонстрував лікарям відмінну
фізичну форму. Потрібну операцію
йому зробили на п’ятому дні життя.

ПРОФЕСІОНАЛИ

У травматологів узимку «аншлаг»
Ніна ГУЦУЛ

Цю багатоповерхівку на початку вулиці Братиславської
добре знають не лише
мешканці прилеглого мікрорайону, а й
багато хто з киян, які
раптом послизнулися, невдало впали чи
отримали якусь іншу
травму. В подібних
випадках вони мають
усі шанси потрапити
до травматологічного
відділення №1 Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги (КМК
ЛШМД).
Узагалі-то «травма» на
8-му поверсі КМК ЛШМД, на
жаль, не простоює за будьякої пори року, але з настанням зими, коли ситуація
на дорогах погіршується,
тут справжній «аншлаг».
Упродовж дня, коли негода
дається взнаки, тут можуть
прийняти близько 100 постраждалих. Як невесело
жартують тутешні травматологи та хірурги: «Скляр
радіє граду, а травматолог –
ожеледиці».
...Літня пані пошкодила
тазостегновий суглоб. Кепська справа. По-перше, дамі
вже за 80, і в цьому поважному віці загоєння тканин

і зрощення кісток відбувається значно повільніше.
По-друге, саме в цієї літньої
жінки ще не зажила душевна рана після вимушеного
переселення зі сходу країни,
і ось – нове випробовування. Людина в депресії, яка
аж ніяк не сприяє операції і
подальшому одужанню. Та
все ж, їй, якщо можна так
сказати, поталанило. Адже
опікуватися нею взявся лікар ортопед-травматолог
вищої категорії Геннадій
Калюжний.

У цьому відділенні оперативні втручання
проводяться на всіх
частинах кінцівок,
при пошкодженні
кісток тазу тощо
Геннадій Вікторович –
не тільки досвідчений лікар з 24-річним стажем, а
й волею долі – психолог.
Тож одразу зрозумів: аби

лікування було вдалим, спочатку треба обов’язково вивести жінку з пригніченого
стану. Довго розмовляв з
нею, пояснював етапи лікування, навіть робив компліменти, тішив жартами. За
цей час брату постраждалої
вдалося придбати необхідний у таких випадках
протез, вирішити питання з
дорогими ліками тощо. Потім була складна операція,
постільний режим, спроби
пересування за допомоги
ходунків. І, як результат –
жінка, яка в поважному
віці мала складну травму і
важку депресію на додачу,
почала перемагати недугу й
від чистого серця написала
подяку дружній «команді»
медиків.
До цієї «команди» входять не лише лікарі-ординатори (це, крім самого
Геннадія Калюжного, Володимир Армашкін, Ігор
Макаров, Руслан Голдіс). А
й асистенти (адже одному

лікарю не під силу провести
кваліфіковану операцію),
лікарі-анастезіологів та
медичні сестри. А хіба не
заслуговує на повагу непомітна та важка праця тих,
хто доглядає та опікується
хворими після операції?
Складні випадки обговорюються із завідуючим травматологічним відділенням
Сергієм Остапенком, начмедом КМК ЛШМД Іваном
Березенком та головним
лікарем Олександром Ткаченком.
У цьому відділенні оперативні втручання проводяться на всіх частинах
кінцівок, при пошкодженні кісток тазу тощо.
Застосовуються закрита і
відкрита репозиція, остеосинтез сучасними металоконструкціями, апаратами
позавогнищевої фіксації,
інтрамедулярний блокуючий металоостеосинтез
трубчастих кісток блокованими стрижнями, металоостеосинтез різноманітними
пластинами, тотальне та
однополюсне ендопротезування кульшового суглоба. При пошкодженнях
кісток тазу роблять відкриту репозицію, фіксацію гвинтами, пластинами, із застосуванням усіх
можливих доступів, у тому
числі клубово-пахового з
виділенням стегнового судинно-нервового пучка…
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Наразі його мати радіє як фізичній формі сина, так і висновкам
медиків щодо його здоров’я. Такі
обстеження з оперованими малюками в Центрі проводяться двічі
на рік, до досягнення 18-ліття...
Bрятованих дітей могло б бути
набагато більше. Адже досягнення
вчених-медиків Київського центру
дитячої кардіохірургії добре відомі
не лише в Україні.
– Ми перші в світі запропонували пуповинну кров використовувати для самого ж хворого, –
підкреслює директор науково-практичного Центру дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ
України Ілля ЄМЕЦЬ. – Такий
підхід визнаний у всьому світі,
оскільки дозволяє одразу, на перших годинах життя проводити
операції, які рятують дитину.
Відпрацьовано технологію, коли
пуповинну кров під час пологів
збирають і потім використовують
під час операції на серці новонародженого, – при цьому немає
ризику несумісності, і потреба в
донорах відпадає. Але великі можливості Центру використовуються
далеко не на повну силу.
– Проблема в тому, що такого
роду обстеження і при необхідності операції треба проводити
в перші дні народження малюків зі складними вадами серця,
а підготовку до цього вести ще в
передродовий період. Та в країні
85% вад серця не діагностуються до
народження, – зазначив керівник
відділення фетальної кардіології
Центру Андрій Куркевич. – Для
успіху справи треба вирішувати
комплекс проблем – від навчання спеціалістів до осучаснення
медобладнання.

ВАРТО ЗНАТИ

Профілактика
й лікування грипу
Грип – це гостре інфекційне захворювання з
можливістю ускладнень та ризиком смерті. На
даний час домінують віруси А (Н3N2), а в окремих важких випадках виявляються віруси А
(НІNІ), а також віруси грипу В.
Грип має симптоми, схожі з
іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, але є
набагато небезпечнішим. Тому
перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.
Основними симптомами
грипу є: підвищена температура
тіла, сльозотеча, біль у горлі, кашель,
нежить, біль у м’язах.
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна
легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.
 Уникати скупчень людей, аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому, що
деякі з них є заразними навіть до появи очевидних
симптомів.
 Користуватися одноразовиУ Києві на каран- ми масками, щоб захистити себе
чи оточуючих від зараження.
тин через грип
Маскою повинна користувата ГРВІ закрито
тися людина, яка доглядає за
119 шкіл
інфекційним хворим чи просто
спілкується з ним.
 Регулярно провітрювати приміщення і робити
вологе прибирання як у помешканні, так і в робочих
приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі
віруси і бактерії, що можуть залишатися активними
впродовж годин після перебування у приміщенні
хворої людини.
 Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми для підвищення опірної здатності організму.
 Мати чисті руки: інфекція потрапляє в організм
через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.
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«Для мене
головне, гідно виступити
на змаганнях, щоб перед
собою і тренером не було
соромно»
Ірина РОМОЛДАНОВА
РОМОЛДАНОВА::

Олександр ПИРЛИК

Звичайний шкільний зал, в якому
зовсім тендітна дівчина накручує
кола розмахуючи руками. З виду
і не скажеш, що перед тобою
стоїть чемпіонка Європи, срібна
призерка світу та переможниця
Універсіади і не аби з чого, а з
тхеквондо! Це звичайні «трудові будні» 23-річної киянки Ірини
Ромолданової. Згодом до нашої
розмови долучається і її наставник
заслужений тренер України Олег
Нам.
– Ви памятаєте, як усе починалося?
– І.Р.: У нашій школі був показовий
виступ тхеквондистів, де хлопці та дівчата
з такою легкістю розбивали дощечки, здавалося б на неймовірній висоті. Та найбільше
запав один трюк, коли один з тренерів
роблячи сальто «луснув» ногою надувну
кульку, яка була на висоті близько двох
метрів. У мене, як то кажуть, відпала щелепа. Вже увечері, я розповідала батькам,
що мрію бути тхеквондисткою і крапка.
– О.Н.: Цієї історії не знав (посміхається. –
Прим. авт). Я пам’ятаю, як до мене прийшла Іра. Що сказати – вона була одер-

жима, звичайно у
гарному сенсі цього
сслова, тхеквондо.
Мені одразу впало
М
во
око те, що в такій
зовсім маленькій дівчинці стіль
стільки характеру і жаги
до тренувань. А те, що з неї
вийде перспективний спортсмен, зрозумів
на першому спарингу. Розумієте, двобій – це
як одкровення, досвідчений тренер одразу
ж помітить, що на душі в учня, наскільки він
серйозний у своїх намірах. Ірина була надто
серйозною (посміхається. – Прим. авт).
– Ви мали чудові шанси на потрапляння на Олімпіаду у Ріо, не вистачило
лише однієї перемоги. Зараз можете
проаналізувати, чому не вийшло?
– І.Р.: Мабуть, десь зіграло хвилювання.
Моя суперниця досить швидко повела у рахунку, а потім я заробила ще один штрафний
бал. Психологічно важко було наздоганяти
з 0:2. Але під завершення поєиднку я провела заліковий удар ногою у голову, який
повинен був оцінюватися у цілих 4 очки.
Шкода, але судді були іншої думки і просто
проігнорували цей момент. Було прикро,
але ця поразка багато чого мене навчила.
Буду працювати вже на наступні Ігри, адже
мрія –достойно виступити на Олімпіаді,
нікуди не поділася.
– О.Н.: Іра завжди переживає за поєдинки. Пригадую, як на чемпіонаті світу 2015
року моя підопічна здобула срібло. Особисто
для мене це було щось неймовірне, адже
я знаю скільки спортсмени працюють аби
хоча б потрапити у збірну своєї країни, а
тут досить призове місце. І ось після нагородження до мене підходить Іра і знаєте,

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Олександр ПИРЛИК

Якщо ви твердо вирішили
стати на шлях здорового
способу життя, але й досі
не можете обрати для себе
прийнятний вид спорту,
зверніть увагу на настільний теніс.
При всій своїй простоті, пінгпонг є одним із найактивніших
ігор, немає жодних вікових протипоказань, а займатися ним можна
навіть на кухонному столі. Єдине,
що вам знадобиться – це ракетка,
м’ячик та спаринг-партнер.

– Раніше, улюбленим місцем
наших працівників були курильні,
люди виходили в обідню перерву,
диміли та обговорювали якісь робочі моменти, – розповідає менеджер з персоналу одного зі
столичних бізнес-центрів Олег
Дідковський. – Одного разу ми
вирішили поставити звичайний
стіл для пінг-понгу, на щастя, серед наших колег були й ті, хто в
дитинстві займався настільним
тенісом. Замість перекурів, вони
почали приходити на деякий час,
аби перекинутись кількома подачами. Уже через пару місяців таких
«тенісистів» стало набагато більше. Ми помітили, що пінг-понг –

яка була перша її фраза? – Пробачте, що
не «золото»…
– Тхеквондо – індивідуальний вид
спорту, але ви часто розповідаєте, що
для вас важлива команда, чому?
– І.Р.: Мабуть, без моєї команди не було
б усього цього. Можу з твердістю сказати, що це моя друга сім’я. Ви навіть на
здогатуєтесь, наскільки підтримка усього
колективу важлива на змаганнях. Навіть,
звичайне: «Ти зможеш» може в якийсь
важливий момент поєдинку надихнути.
Якщо говорити конкретно про мене, то мені
дуже подобаютсья відеозвернення від моїх
друзів, які не змогли приїхати на змагання.

Буду працювати вже
на наступні Ігри, адже
мрія –достойно виступити на Олімпіаді, нікуди
не поділася
– До речі, а друзі, Ірино, не відмовляли вас від тхеквондо? Все ж таки це
єдиноборство, яке завжди вважалося
«чоловічою справою».
– І.Р.: Мене багато разів шкільні подруги
вмовляли облишити цей вид спорту. Навіть
брали мене до секції танців та гімнастики,
мовляв, там теж потрібно махати руками,
ногами, але… Не моє все це. Скажімо, у
тхеквондо це більш осмислене.
– Як ви оцінюєте розвиток тхеквондо
в Україні?
– І.Р.: Звичайно, нам є куди розвиватись
у цьому напрямі. Буває, часом, складно
знайти відповідне місце для тренувань,
але ми намагаємось витискати максимум

з того, що маємо. Для мене головне, гідно
виступити на змаганнях, щоб, бодай перед
собою і тренером не було соромно. А все
інше – не так важливо.
– О.Н.: Популярність того чи іншого виду
спорту залежить від здобутків окремих
спортсменів. Про наших тхеквондистів уже
говорять у світі і я помічаю, як до секцій
приводять дедалі більше дітей. Утім, відверто кажучи, їх ніде тренувати. Мабуть,
це проблема не лише нашого виду спорту,
а й інших. З власного прикладу: раніше,
на ранкові тренування ми орендували
іншу спортивну залу, де покриття досить
м’яке, а увечері займалися у звичайній
шкільній залі, де досить твердий настил.
Для професійного спортсмена – це неприпустимо, але це наше сьогодення. Одного
разу ми з Ірою тренувалися в боксерській роздягальні. Щодо фінансування
тхеквондистів, то й тут усе досить сумно.
Візьмемо, наприклад, Казахстан. У них у
горах споруджено величезну тренувальну
базу. Лікарі, психологи, масажисти, безліч
тренерів. Над підготовкою одного перспективного спортсмена працює ціла команда.
Й зарплата в них розпочинається від 1000
доларів. В українців, до слова, ця цифра
в 10 разів (!) менша. Брак належних умов
для тренувань створює й іншу проблему –
відсутність конкуренції. У нас є такі вагові
категорії, де одній спортсменці в Україні
немає рівних. Це дуже погано, адже за
відсутності конкуренції тхеквондист може
втратити мотивацію. Тому для тренувань
перед важливими міжнародними стартами у спаринг до спортсменки ми часто
запрошуємо представників чоловічого
дивізіону.

Гра для будь-якого віку
відмінний спосіб налагодити
Настільний теніс підійде не гань побачив, що одна нога стала
спілкування з іншими людьми. лише віковим спортсменам, а й товстішою. Пішов на обстеження
Тим більше, розмова в процесі навіть тим, у кого певні фізичні і виявилося, що в мене пухлина.
гри корисніша для здоров’я, аніж обмеження. Цікаво, що в Україні Спочатку намагався втрятувати
обговорення проблем на перекурі. є один унікальний тенісист, який кінцівку, але перенісши за два
Головна привабливість настіль- спочатку добився визначних ви- роки п’ять операцій далі не зміг
ного тенісу – це те, що у нього сот у звичайному пінг-понгу, а уже терпіти. Надій не було жодних,
немає абсолютно жодних проти- після ампутації ноги не здався і лікарі сказали: «або ампутуємо
показань. Почати грати в пінг-понг на минулій паралімпіаді піднявся зараз, або ж потім». Вирішив не
можна у будь-якому
відтягувати і погодився. Так, легка
віці. В процесі гри в
депресія була, але твердо знав, що
пінг-понг активізу- В процесі гри в пінг-понг активізуєтьзалишусь в настільному тенісі.
ється робота серце- ся робота серцево-судинної системи,
Спочатку мені запропонували місво-судинної систе- тому настільний теніс стоїть першим це серед тренерського складу, але
ми, тому настільний у списку видом спорту, який кардіологи
ж я був молодий і прагнув грати…
теніс стоїть першим
І вже за півроку, відновив тревсього світу радять для профілактики
у списку видом спорнуванння. І як бачте, недарма, –
інфарктів та інсультів
пригадує Віктор Дідух.
ту, який кардіологи
всього світу радять
За словами паралімпійця надля профілактики інфарктів та на найвищу сходинку п’єдесталу. стільний теніс є й чудовим видом
інсультів.
Так, мова йде про Віктора Дідуха. реабілітації. Завдяки заняттям,
– Згідно з дослідженнями вче– У 2009 році я був на піку у Віктора значно покращилась
них з Японії, гра в настільний те- кар’єри. Поїхав на чемпіонат Єв- координація рухів, а ще він став
ніс настільки енергозатратна, що ропи до Чехії, а одразу після зма- чудовим прикладом для інших.
перевершує за цим показником
інші, здавалося б більш активні
ДО РЕЧІ
ігри, як баскетбол або волейбол.
Це пояснюється тим, що під час
Настільний теніс досить невитратний вид
гри суперники виконують безліч
спорту. Все що вам знадобиться – ракетка
різних рухів, де задіяні майже всі
(вона коштує від 200 грн), кулька (від 10 грн)
групи м’язів. Таке навантаження
та стіл (від 1200 грн). Однак, якщо вам нікуди
природним чином сприяє підпоставити стіл, можна просто знайти спортивтримці тонусу в усьому організмі
ний клуб. На щастя, в столиці їх удосталь. Ціни
за годину гри коливаються від 10 до 55 грн за
і гарної фізичної форми, – коменгодину гри.
тує «Вечірці» спортивний лікар
Володимир Григор’єв.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 15.02

п’ятниця, 16.02

Сильна
хмарність
Атм. тиск 755
о Вітер (м/с) 1,9
Вологість
повітря (%) 71
о
Відчувається -3

0

Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 754
о Вітер (м/с) 2,4
Вологість
повітря (%) 88
о
Відчувається -2

+1

ЦІКАВО

Про Карпати

неділя, 18.02

субота, 17.02
Мінлива
хмарність,
сніг
х
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 4,8
Вологість
повітря (%) 77
о
Відчувається -4

+11
+

Сильна
хмарність
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 4,1
Вологість
повітря (%) 80
о
Відчувається -3

ТРАДИЦІЇ

У виставковому залі аукціонного дому «Золотое Сечение»
(Київ, вул. Первомайського, 4)
відкрилася експозиція живописних робіт сучасного художника
Михайла Деяка. Вражаючі твори Деяка неодноразово йшли
з молотка на торгах відомих
українських та міжнародних
аукціонних будинків. У кінці
2014 року його живописна робота
Klitchko Brothers Emotion була
продана на аукціоні Phillips за
$ 11,8 тис.

 Якщо схочете провести відпочинок в Карпатах на найбільшому високогір’ї, то вам дорога
в село Віпчина (Чернівецька
область). Воно знаходиться на
висоті тисяча сто метрів над
рівнем моря. Тут ви опинитеся на піку неймовірної краси
величних гір.

 Вперше карту по геології в
нашій країні вчені склали саме
з території Карпат в 1809 році.
 У 1907 році на території
гірського царства були виявлені
викопні тварини закінчення
льодовикового періоду. На глибині близько 12 з половиною
метрів знайшли мамонта, а ще
глибше – величезного оленя,
носорога, різних птахів і представників класу земноводних.
 Найбільш високогірній
готелем в гірському царстві є
«Беркут». Цей заклад побудовано на Яблуницькому перевалі
на висоті близько 930 метрів
над рівнем моря. Зведений цей
заклад був в 1968 році.
 Найвища залізнична станція в Карпатах – це вокзал «Бескид», який височить над рівнем
моря на 790 метрів.

15 лютого віруючі відзначають
велике свято Стрітення Господнього.
На честь Стрітення в церквах робили
відправи, святили воду й свічки.
 Якщо сонце виглянуло з-за хмар –
будуть відлиги, дні стануть ясними і
сонячними, а також можна чекати
багатого врожаю зернових культур.
16 лютого згадують життя і діяння святого Симеона Богоприїмця
і святої Анни пророчиці. Остання
перебувала в єрусалимському храмі,
коли до нього прийшли Марія і
Йосип з маленьким Ісусом. Саме
Анна дізналася про Ісуса і розповіла всім, хто знаходився в храмі.
Взявши Дитя на руки, Симеон благословив його.
 Багато снігу у цей день – літо
буде дощовим.
17 лютого у народі прозвали
«Микола Студений», оскільки цього
дня зазвичай вдаряють морози.
 Не можна збиратися в далеку
дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно
помолитися святому Миколаю.
18 лютого – Феодосія Чернігівського. З його іменем пов’язане
надання нашій церкві незалежності

від Константинопольської. Саме
він очолив групу церковних діячів,
які вели переговори по наданню
Київській митрополії статусу патріархії.
 Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.
20 лютого відзначається день
пам’яті преподобного Луки Елладського. У народі День святого Луки
був відомий тим, що господині випікали пироги з цибульною начинкою і пригощали ними жебраків.
Прийнято було ходити в церкву,
молитися за покійних, відвідувати
їхні могили.
 Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір, літо буде
прохолодним.
21 лютого шанують пам’ять святого Захарія Серповидця. Пророк
отримав таке прізвисько, оскільки
в одному із сновидінь побачив великий серп, що ширяє в повітрі,
який виявився насправді сувоєм
з написаними одкровеннями від
Господа.
 Грім гримить на Захарія – навесні і влітку будуть дути сильні вітри.
 Мороз на Захарія – зимі скоро
кінець прийде.

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
ОЧИМА СТУДЕНТІВ

74 творчі проекти, робота над
якими припала на революційний
час, показує виставка, котру організували Національний музей
Революції Гідності, Український
інститут національної пам’яті та
майстерня графічного дизайну
НАОМА професора Віталія Шості.
Експозиція діє до 25 лютого,
крім вівторків, із 12.00 до 19.00.
Вхід вільний. Місце проведення:
Центральний будинок художника, 3-й поверх, вул. Січових
стрільців, 1–5, м. Київ.

Готуємо хліб у духовці
«Вечірка» пропонує рецепт, який дозволить вам подати на
стіл власноруч вимішаний, приготований і спечений хліб.
приблизно на 2 години, щоб воно
піднялося. Впродовж цього часу
необхідно ще два рази акуратно
обім’яти тісто. Потім формуємо
коровай, викладаємо його на деко,
обсипаємо борошном і робимо
невеликі розрізи зверху.
Залишаємо тісто «дихати» приблизно на 10 хвилин.
Далі трохи змащуємо хліб водою і ставимо у розігріту до 200°С
духовку. Стінки духовки необхідно
оббризкати водою, а на дно поставити ємність із водою.
Випікаємо хліб до утворення
красивої золотистої і рум’яної
скоринки. Десь приблизно 35-45
хвилин.
Перевірити готовність хліба в
духовці можна, проткнувши його

дерев’яною паличкою. Якщо на ній
залишаються сліди тіста, значить,
хліб ще до кінця не пропікся.
Майже готовий хліб рекомендується вийняти з духовки та окропити водою. А потім поставити
ще допікатися на декілька хвилин.
Вже готовий хліб обережно виймаємо з духовки та ставимо охолоджуватися. Накрийте його серветкою,
але так, щоби до низу короваю був
доступ повітря. В жодному разі не
виносьте гарячий хліб на холод,
інакше м’якуш вийде липким, а
кірка тягучою.
Розрізати свіжоспечений хліб
можна після того, як він охолоне.

запропонує свою версію цього
тексту. Історія про двох хлопців,
які заприятелювали у реабілітаційній клініці. Обоє вони, за нашими сумнівними стандартами,
«каліки». Налаштувалися на сумні
історії? Запаслися хустинками,
аби витирати сльози? Даремно!
Це історія передусім про підлітків, а не про їхні хвороби. А
про що ще можуть розмовляти
двоє хлопців, як не про дівчат та
про майбутнє, у якому не буде
клініки… А навіть якщо залишиться клініка, так що тепер
– не жити? Не закохуватися?
Не мріяти? Насправді, завжди
варто пам’ятати: життя не варто
марнувати, намагаючись змінити те, що змінити не в змозі.
Краще витратити ці зусилля, аби
зробити когось щасливим. Дуже
скоро двоє героїв – Ікар та його
друг Френсіс – це усвідомлять.

КІНО
«ЕЙФОРІЯ»

Країна: Німеччина, Швеція.
Режисер: Ліза Лангсет.
У ролях: Єва Грін, Алісія Вікандер, Чарльз Денс, Шарлотта
Ремплінг, Марк Стенлі, Адріан
Лестер.
Тривалість: 1 год. 44 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Сестри Емілі та Інес занадто
різні. Емілі доглядала за матір’ю
до самого кінця в той час, як Інес
хвилює тільки її власне життя.
Вони возз’єднуються після декількох років розлуки, щоб разом відправитися в незвичайну
подорож.

«ЧОРНА ПАНТЕРА»

КОНЦЕРТИ
НЕПОВТОРНИЙ
СМАК ЛЕГЕНДИ

15 лютого о 19.00 у Палаці «Україна» лунатиме Les
meilleures chansons de NOTRE
DAME de PARIS / Нотр-Дам де
Парі. Сім дивовижних голосів під
надриви скрипок і плач віолончелей змусять заново пережити,
знову повірити і вкотре закохатися в красу. Заплутавшись в
чаклунстві прекрасного, глядач
отримає унікальну можливість
емоційно очиститися, забути про
тривоги, відчути неповторний
смак легенди.

СВЯТО НА КОЖЕН ДЕНЬ

СМАЧНОГО!

Інгредієнти: 2 кг пшеничного
борошна вищого ґатунку, 40 г дріжджів, 1 л води, 1 ч. ложка цукру, 1
ст. ложка солі.
Приготування:
Спочатку трохи нагріємо десь
півтори склянки води і розпустимо
в ній цукор і дріжджі. Потім додаємо
стакан борошна та ретельно розмішуємо, щоби не утворювалися грудки.
Поміщаємо опару в тепле місце
на півгодини. Не можна допускати
переохолодження або, навпаки,
занадто високої температури опари.
Готова опара має вдвічі збільшитися
в об’ємі і покритися пухирцями.
Після цього доливаємо в опару воду
та додаємо просіяне борошно і сіль.
Ретельно вимішуємо тісто і
знову ставимо його у тепле місце

ОСОБЛИВЕ ВІДЧУТТЯ
КОЛЬОРУ

+1

Гірське царство Карпат
унікальне не тільки своєю
мальовничою первозданною природою, а й безліччю
цікавих, маловідомих фактів. «Вечірка» представляє
вашій увазі деякі з них.

 Найбільш високогірними
санаторіями в Карпатах є санаторії, де лікують туберкульоз, –
«Ворохта» і «Гірське повітря»,
розташовані в селищі міського
типу Ворохта на Івано-Франківщині на висоті близько 850
метрів над рівнем моря.

ВИСТАВКИ

16 лютого о 19.00 в Будинку
офіцерів виступатиме Ігор Губерман. Мудра, іронічна і вільна людина, геніальний поет,
чудовий оповідач – це все про
Губермана. Його чотирирядкові
поетичні замальовки, так звані
гаріки, включають в себе закінчену думку, ідею, долю і навіть
заклики до дії. Він іноді вживає
неформальну лексику, але так
здорово і до місця, що навіть
затяті «моралісти», розслабившись, сміються разом з усіма.

ТЕАТР
«КАЛІКИ»

16 лютого о 19.00 «Золоті ворота» розпочинає рік із актуальної
п’єси німецького драматурга
Серґія Ґьоснера «Каліки», яка
буквально за кілька років здобула
популярність у Європі. Художній
керівник театру Стас Жирков

Країна: США.
Режисер: Райан Куглер.
У ролях: Чедвік Боузман,
Майкл Б. Джордан, Мартін Фріман, Форест Уітакер, Люпіта
Ніонго, Енді Серкіс, Анджела
Бассетт.
Тривалість: 2 год.10 хв.
Вікові обмеження: 12 років
З першого погляду можна вирішити, що Ваканда – звичайна
територія дикої Африки, але це
не так. Тут, в надрах пустельних земель, ховаються поклади
унікального металу, здатного
поглинати вібрацію. Багато хто
намагався дістатися до нього,
плюндруючи все на своєму шляху
і приносячи смерть аборигенам,
але кожен раз таємничий дух савани – Чорна Пантера – вставав
на захист пригноблених. Багато
років потому біда знову приходить в Ваканду, і цього разу ворог
заручився підтримкою сучасних
технологій. Коли шансів майже не
залишається, Т’Чалла, молодий
принц Ваканди, дізнається, що
саме йому належить відродити
легенду і продовжити вічну боротьбу, надівши маску Чорної
Пантери.
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

На що здатна
губка для миття
посуду

19 – 25 лютого

ОВНИ, не конфліктуйте з

керівництвом, якщо дорожите робочим місцем, там «замінована» зона. Дбайте про шлюб,
голубтеся, будьте відданими друзями, живіть у злагоді з благовірними, йдіть на жертви.

Зазвичай кухонна губка використовується
господинями за прямим
призначенням, тобто для
миття посуду. «Вечірка»
пропонує вам дізнатися,
на що ще здатна помічниця-губка.

ТЕЛЬЦЯМ

слід зайнятися коригуванням планів
на майбутнє. Особисте та
сімейне життя вимагає термінової
модернізації. Але з багатьма бажаннями доведеться розпрощатися, зробіть тут ревізію.

 Текстурований жорсткий
шар губки, що нагадує наждачку,
допоможе швидко облагородити
светр, що втратив вигляд через
присутність катишків. Акуратно
протріть цією стороною губки
одяг, і ви позбудетеся катишків
та зайвого ворсу.
 Під час пересадки рослини,
покладіть на дно горщика губку.
Це допоможе позбутися проблеми з надлишковим поливом
рослини. Губка буде вбирати
зайву вологу, що утворюється
під час надлишкового поливу і
захищатиме коріння від загнивання. Також вона буде запасним резервуаром води, якщо
ви раптом пропустите полив.

БЛИЗНЯТА. Стартує

кар’єрний (бізнесовий) марафон. Роботи прибуде.
Просування вгору службовими
сходами найближчим часом не
міраж, а реальність. Хочете поліпшити матеріальний стан – сумлінно трудіться.

РАКИ заклопотані висо-

кими матеріями, духовним
розвитком, пошуком істини,
прагнуть розширити світогляд. Ви
дозріли прийняти метафізичні
знання, що допоможе знайти відповіді на чимало запитань, зрозуміти власну місію.
Фото Павла ПАЩЕНКА

жук, в Єгипті
священний

фонтан

східно-слов’янські племена
(іст.)

заборона
верховної
влади
хрусткі
шматочки
підсмаженої
картоплі

ватися на роботі – прогавите своє щастя. Ваш жертовний олтар – подружні узи.
ному напрямі ви рухаєтесь? Це запитання має
постійно хвилювати, а знак відхилення від доленосного курсу є
реакція оточення. Будьте спостережливими, особливо на роботі.

набір цукерок
різниця між
цінами товарів (фін.)

СКОРПІОНИ, знімайте-

запалення
вуха

ся з домашнього якоря,
годі тут кублитися, вас чекають романтичні води. Попутний
вітер удачі надуватиме вітрила в
успішному напрямку, там станете
персонажем чарівної любовної
казки.

дрібна
прісноводна
риба

широкий
шлях
опитування
підозрюваного
виступ стіни
(архіт.)

ДІВИ, годі вам зациклю-

ТЕРЕЗИ, чи в правиль-

цитадель у
Ірані (іст.)

відгалуження
дерева

ЛЕВИ, живіть душа в душу

з благовірними, ви дві самодостатні особистості, які
розуміють один одного з півслова,
і де ніхто ніким не верховодить.
Дім – повна чаша.

СКАНВОРД

 Робимо охолоджуючий
елемент для сумки-холодильника. Просто і швидко: просочену вологою губку сховайте в
пластиковий пакет на застібці та
відправте на ніч в морозилку, а
вранці у вас буде готовий переносний охолоджуючий елемент,
який можна використовувати в
сумці-холодильнику.
 Відправляючи посилку або
збираючи коробки для переїзду, спробуйте обкласти з усіх
боків крихкий цінний предмет
поролоновими губками, щоб
створити «подушку безпеки».
А якщо ви зберігаєте, скажімо,
керамічний посуд або колекцію
статуеток, то стратегічно вірно
буде помістити губки поблизу
найбільш тендітних деталей.
 Можливо, ви вже помічали
у салонах краси – занурюєш
ніготь у губку і дістаєш його
вже без лаку. Заощаджуємо на
ватяних дисках: скручуємо губку і поміщаємо її в пластикову
банку з широкою горловиною.
Залишилося тільки просочити
губку рідиною для зняття лаку,
і готово!
 Навіть якщо у вас вдома
немає антикварних меблів, подряпини на улюбленому столі
або полиці – це досить прикро.
Тому перш ніж поставити вазу,
акваріум або будь-який інший
предмет інтер’єру, здатний
подряпати поверхню, просто
приклейте на дно або ніжки м’які
шматочки губки.
 Думаємо, ви вже здогадалися – губки і магазинні роздільники пальців для педикюру
зроблені з однакового матеріалу,
поролону. Просто помістіть між
пальцями ніг нарізані шматочки
губки, і можна більше не турбуватися про розмазаний лак.

ГОРОСКОП

міра площі
присадибної
ділянки

ірраціональне число

СТРІЛЬЦІ, ваша духов-

ність нині виколисується
під рідним дахом. Дбайте
про сім’ю, тут очікуються важливі
події, де особиста агресія може
зруйнувати благополуччя родини.

гора, де
дотику
зупинився спосіб
до клавіш
ковчег Ноя фортопіано
(Біблія)

шовкова
тканина

кривляння

КОЗЕРОГИ, життя нині

молочний
напій (кефір)
на Кавказі

фасон
чоловічої
сорочки

послідовник школи
Антисфена
(філос.)

вид єнотів,
живе в
Гімалаях

іспанська
срібна монета (стар.)

укр. письменник «Наливайко»

порушення
моральних
догм

вода (лат.)
вид кримінального
покарання
(іст.)

маленька
Таїсія
зразок,
модель
огорожа з
лози
співзвучність
опера Джузеппе Верді

це школа, що навчає розуму.
Міняйте ландшафт, проявляйте всюди зацікавленість, не
цурайтеся випадкових знайомств,
з радістю зав’язуйте різноманітні
контакти та збагачуйтеся цікавою
інформацією.

ВОДОЛІЇ,

матеріально
ви забезпечені. Спектр бажань широкий, але їх реалізація залежить від партнерів. Вони
господарі ваших запитів і потреб,
впливають на прибутки, трати. За
рамки не вийдете.

РИБИ – чаклуни, в мис-

житло тварини

порядок,
з кавуноустановле- мед
вого соку
ний в побуті

частина акту
(театр.)
рід військ

тецтві магічного впливу на
публіку – неперевершені.
Проте той козир можна викидати
лише в критичну мить, коли потрібно вирішити важливі проблеми.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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