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Чотири роки тому на
скривавленому, задимленому Майдані лицарі Революції
Гідності вступили у бій за оновлену, незалежну, європейську
Україну.
Їм судилося змінити історію
держави, захистивши собою,
своїми гарячими серцями рідну
землю від підступів могутнього
ворога. Різні за віком, освітою, життєвим досвідом воїни
Небесної Сотні своїм подвигом
довели, що немає у світі сили,
здатної подолати споконвічне
прагнення нашого народу до
омріяної свободи. Що нікому й
ніколи не забрати у нас право
вибору власної долі.
Їх імена вкарбовані у вічність. Їх звитяга – дороговказ
для прийдешніх поколінь!
Продовження теми на 8-й стор.

В ЦЕНТРІ УВАГИ

У «Київенерго» – переоблік.
На мільярди
Ця зима – остання для столичного енергомонополіста як
виробника і постачальника тепла. Київ забирає у нього все,
що передав 2001 року. Тривають взаємні ревізії, точаться
запеклі суперечки.

Продовження на 5-й стор.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Весняний старт
перезавантаження

 ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ НАСТУПНОГО РОКУ
ФОРМУВАТИМЕТЬСЯ ЗА ОНОВЛЕНИМ ПОЛОЖЕННЯМ
Нещодавно Київрада підтримала рішення щодо перенесення початку ГБ-3 на 15 квітня. За цей час мають бути
проведені аудит та вдосконалення електронної системи, а
також опрацьовані пропозиції громадськості щодо вдосконалення Положення та параметрів ГБ. Що зміниться?
Продовження на 6-й стор.

ЛЮДИ ТА ДОЛІ

Чим
завершаться
«зоряні»
суперечки?
 УЧЕНІ НЕ МОЖУТЬ
УВІКОВІЧИТИ ПАМ’ЯТЬ
АСТРОНОМА
ЧУРЮМОВА
Чи присвоять Київському
планетарію ім’я видатного
українського ученого Клима Чурюмова? Позитивну
відповідь на це питання у
Київраді надали ще торік.
Проте, незважаючи на
позицію столичних депутатів і громадськості, далі
гучних заяв справа так і не
пішла…
Продовження на 7-й стор.

ВІЙНА І МИ

Немає ліків кращих
за кохання...
Дмитро познайомився зі своєю майбутньою дружиною
в столичному госпіталі, де йому ампутували пальці руки
та лікували важке поранення. Лілія виходжувала його
як волонтер. Невдовзі вони побралися. Молодій сім’ї
трохи більше двох років.
Продовження на 18-й стор.

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Підроблюють
не лише ліки…
Не лише безмежний Інтернет, а й традиційні оголошення і навіть сарафанне радіо підкажуть усім охочим, як
при потребі отримати бажані лікарняні, форми 095 для
студентів, довідки про вагітність чи щеплення та перепустки до басейну…

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

Продовження на 20-й стор.
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ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ

До «Борисполя» –
на швидкісному потязі
Київ і аеропорт «Бориспіль» з’єднають швидкісною залізничною лінією.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Cотні та учасниками
Революції Гідності, розповів про роботу міської влади щодо вшанування пам’яті Героїв і підтримки
їхніх родин і вручив чотири сертифікати на квартири. Так, три квартири отримали учасники Революції
Гідності, які були травмовані на Майдані, а одну – родина загиблого Героя. Усього на квартирному
обліку перебувало 16 осіб – 7 учасників Революції Гідності, які мають інвалідність, та 9 сімей загиблих
учасників Героїв Небесної Сотні. 12 квартир було надано за попередні роки.
Окрім житла, родини Героїв Небесної Сотні також були забезпечені земельними ділянками.

Будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення між столицею та міжнародним аеропортом «Бориспіль» планують завершити
до кінця 2018 року.
«Уряд підтримав будівництво лінії швидкого залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Є реальне технічне рішення, яке
здатні реалізувати вже до кінця року... Будівництво повинні розпочати
не пізніше 1 червня, завершити – в грудні 2018 року», – повідомив в
Twitter прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
За його словами, завдяки новій лінії швидкого залізничного сполучення дістатися до аеропорту з Києва можна буде за 35 хвилин, а
вартість квитка складе 80-120 гривень.
Відповідно до запропонованого проекту, лінію прокладуть від
вокзалу Київ-Пасажирський через станцію Видубичі до терміналу D
аеропорту «Бориспіль». У планах – запустити по новій гілці польські
потяги PESA.
Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів
PESA620М на 91 місце і 2 поїзди PESA630М на 192 місця. Всі потяги
протягом 6 місяців підготують до експлуатації. Вони зможуть перевозити не менше 2 мільйонів 670 тисяч пасажирів на рік.
За розрахунками «Укрзалізниці», загальний обсяг інвестицій в
проект складе 600-800 млн гривень. У доларовому еквіваленті це
більш ніж у 10 разів дешевше проекту «Повітряний експрес», який
розглядався в 2012-2013 роках.

ЕКОЛОГІЯ

ПРОЕКТИ

Сміттєпереробний завод
побудують завдяки конкурсу

Столиця планує перейти
від небезпечного методу
захоронення неперероблених відходів до сортування
та екологічно безпечної,
цивілізованої переробки.
КМДА прагне залучити міжнародні інституції для моніторингу
перебігу конкурсу на будівництво
сміттєпереробного заводу. В зв’язку з цим заступник голови КМДА
Петро Пантелеєв провів переговори з представниками французької
компанії Suez Environnement, яка
займається водоочищенням та
утилізацією відходів, і делегатами
Європейського банку реконструкції та розвитку, яких місто хоче
залучити в якості консультантів
і партнерів проекту.
За словами заступника голови КМДА, завдання міської влади – прозоро та якісно провести
конкурс.

– Ми ведемо переговори з великими міжнародними гравцями
у сфері переробки сміття, але водночас не виключаємо можливості
участі українського інвестора.
Головне для нас – максимально
прозоро провести конкурс. Тому
ми залучаємо низку впливових
іноземних інституцій для оцінки
умов конкурсу та моніторингу
його перебігу. Місто зацікавлене
у цьому в першу чергу, оскільки
це дозволить знайти реального
інвестора, який швидко, якісно
та професійно реалізує проект
заводу, – зазначив Петро Пантелеєв.
Будівництво сміттєпереробних
комплексів дозволить значно
скоротити захоронення ТПВ,
що матиме позитивні екологічні
наслідки, і в результаті сортування – отримувати ресурсоцінні
компоненти та спрямовувати
їх на повторне використання.

БЛАГОУСТРІЙ

МАФи: демонтаж триває
Протягом січня 2018
року демонтажні групи
КП «Київблагоустрій»
та його підрядників
демонтували на столичних вулицях 106
незаконних тимчасових
споруд.

Фото Павла ПАЩЕНКА

На початку тижня були демонтовані п’ять алкоМАФів на
Троєщині, зараз готуються до
демонтажу ще з півдесятка.
Упродовж січня у Києві
демонтовано також багато
незаконних кіосків на колесах
типу «Купава», кілька автівок
з продажу вуличної їжі, один
нелегальний МАФ-шиномонтаж, низку самовільно встановлених огорож, гаражів, приміщень для
перебування охорони та літній майданчик при кафе-барі.
До відома, сьогодні у Києві налічується близько 6,1 тисячі законних
МАФів, власники яких зареєструвалися у період з 1 вересня 2014 до 1
лютого 2015 року, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий
внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні
документи КМДА.

КОМУНАЛКА

Чат-бот
допоможе
і підскаже
«Центр комунального
сервісу» (ЦКС) розробив
чат-бота для соціальної
мережі Facebook, який допомагає вирішити питання,
пов’язані з житлово-комунальними послугами.
За допомогою чат-бота
можна дізнатися час роботи і
найближчу приймальню споживачів різних комунальних
послуг у всіх районах Києва, залишити запитання спеціалісту
Центру і отримати відповідь.
– У ритмі постійного навантаження та зайнятості кияни
хочуть максимального комфорту у вирішенні питань із комунальної сфери. Ми прагнемо
зробити «Центр комунального
сервісу» універсальним та
корисним для споживачів.
Тому чат-бот та всі стаціонарні
сервісні центри та онлайн-сервіси «ЦКС» покликані швидко,
оперативно та дистанційно
надавати нашим споживачам
усі відповіді на питання, пов’язані з житлово-комунальними
послугами, – зазначила Катерина Саркісова, генеральний
директор КК «Центр комунального сервісу».
Планується, що з часом усі
питання з житлово-комунальних послуг можна буде вирішувати через мобільний гаджет.

Жулянський шляхопровід
реконструюють за 8 місяців
Перезатверджено проект
підготовчих робіт до реконструкції транспортної
розв’язки на Київському
півкільці (Жулянський
шляхопровід) у Солом’янському та Святошинському
районах.
Згідно із новими техніко-економічними показниками під час
підготовчих робіт передбачено
3 пускових комплекси, загальна
тривалість будівництва – 8 місяців.
Перший, найтриваліший, комплекс передбачає винесення інженерних мереж, перекладання газопроводів, напірних трубопроводів

побутової каналізації (зокрема дощової) та електрокабелів, винесення
існуючих каналізаційно-кабельних
каналів мереж зв’язку вздовж Великої Окружної дороги тощо. Надалі
фахівці також подбають про електрозахист від корозії кабелів та
газопроводів, переоблаштування
мереж зовнішнього освітлення.
Нагадаємо, Жулянський шляхопровід почали реконструювати
у 2010 році. Виконані роботи на
основному полотні естакади. Але
об’єкт залишився недобудованим у
частині його бокових з’їздів-заїздів.
Фінансування цих та інших робіт
здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету.

ЯК ЦЕ БУДЕ?

Кияни зможуть контролювати
оренду нерухомості
Київрада підтримала проект рішення, яким передбачається запровадження
– програмного комплексу
VlasCom, який забезпечує
переведення в онлайн-формат взаємодії місцевої влади і орендарів нерухомого
майна (крім земельних
ділянок).
VlasCom розроблений депутатом міськради Леонідом Антоненком разом із колективом
програмістів. Внаслідок роботи
програми формуватиметься база

даних усіх орендних договорів,
укладених, продовжених або змінених на підставі рішень постійної
комісії з питань власності. Таким
чином кияни та усі зацікавлені особи отримають вільний цілодобовий
доступ до бази даних договорів
оренди нерухомого майна столиці
й до усіх питань порядку денного,
які стосуються оренди, розглянутих
постійною комісією.
Програмний комплекс VlasCom
також містить інші модулі, які
згодом дозволять автоматизувати
основні процеси у сфері оренди
приміщень.

СВІТЛО

І яскравіше, й ефективніше
На понад 160 об’єктах Києва цьогоріч
облаштують сучасне світлодіодне LEDосвітлення.
– Уже встановлено 1043 сучасні LED-світильники
на вулицях Генерала Алмазова, Петра Сагайдачного,
Олени Теліги та на бульварі Лесі Українки, – сказав
директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов. – Ми переконались, що таке освітлення не тільки яскравіше та
ефективніше, а й дає змогу економити близько 30%

на електроенергії. Тому в наших планах встановити його на понад 160 нових об’єктах – у 5 парках,
близько 40 прибудинкових територіях і 119 вулицях,
проспектах, площах та мостах.
Сергій Симонов повідомив про наміри міської
влади подбати про вулицю Центральну на Осокорках,
де взагалі ніколи не було освітлення. У рамках Громадського проекту виділено близько 1 млн гривень на
відповідне проектування. Також подано бюджетний
запит до Київради щодо виділення додаткових коштів
на самі роботи з облаштування освітлення.
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ЗДОРОВ’Я

ВИСТАВКИ

КОРОТКО
 Київрада надала статус скверу ще 23 земельним ділянкам
в чотирьох районах столиці. Це рішення сприятиме підвищенню
рекреаційної привабливості столиці, розвитку зелених зон і затишних місць для відпочинку киян. Більше скверів з'явилося в Дніпровському районі столиці – тут всього створили 16 зелених зон.
 Для відвідувачів парку «Наталка» планують облаштувати
гостьовий паркінг. Прийнято рішення розмістити зону парковки
на території біля Київської державної академії водного транспорту.
Активісти сподіваються, що в цьому році питання з паркуванням
для відвідувачів парку буде вирішено.

«Декілька
історій»
від топових
ілюстраторів

 У Деснянському районі відновлять будівництво пожежного
депо. З 2011 року об'єкт не отримував фінансування.

Минулого року місто витратило понад 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для відділень столичного
Перинатального центру.
– У Перинатальному центрі з’являються на світ маленькі кияни.
Оскільки цей заклад спеціалізується на виходжуванні передчасно
народжених малюків із критично низькою вагою, то й потреби в обладнанні тут особливі, – зазначив перший заступник голови КМДА
Микола Поворозник. – Нерідко передчасно народжені діти мають
важкі вади зору. Рання діагностика та вчасно розпочате лікування
значно підвищують їхні шанси бачити. Тож з метою раннього виявлення
ретинопатії, попередження сліпоти та своєчасної реабілітації дітей із
ретинопатією недоношених у грудні 2017 року для Перинатального
центру закуплено ретинальну камеру.
Завдяки сучасній апаратурі вартістю близько 10 мільйонів гривень
із початку 2018 року вже обстежено 12 дітей.

 Київський міський автомотоклуб підготував традиційне
щорічне змагання – 8 березня у Києві відбудеться «Велике
жіноче ралі». Вже 25 екіпажів автомобілів зареєстровано. Організатори запрошують жінок драйвово зустріти весну.

ПРОТИ ЗСУВУ

Схили Батиєвої гори
зміцнять

ТРЕТІЙ ВІК

Учитися ніколи не пізно
У Дарницькому районі розпочав роботу Університет третього віку, де столичні пенсіонери зможуть долучитися до
вивчення іноземної мови, навчитися танцювати чи пізнати
секрети йоги.
– Це добре, коли старші люди прагнуть себе реалізувати, вдосконалити таланти, навчитись новому, і ми маємо це підтримувати, – сказав
депутат Київради Володимир Гончаров. – Раніше не можна було
уявити, що можливо безкоштовно ходити на дійсно сучасні курси та
заняття, а тепер усе доступно.

На схилах Батиєвої гори –
на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської
у Солом’янському районі – проведуть протизсувні
роботи.
Роботи передбачається здійснити коштом бюджету Києва. Загальна кошторисна вартість робіт
становить 15,9 млн грн.

АНОНС

Майже 1000 артистів станцюють
гопака
У фестивалі українського народного
танцю «ГопакФест», який відбудеться 24-25 лютого, візьмуть участь
майже тисяча артистів-аматорів.
«Гопак» став справжнім маніфестом
української національної культури. У цьому
танці сконцентрувались своєрідні історичні
та етнографічні особливості нашого народу,
найкращі риси національного українського
характеру. Організатори фестивалю сподіваються, що Міжнародний фестиваль

українського народного танцю «ГопакФест»
стане помітною подією на культурному
просторі України та послужить справі збереження, розвитку та пропаганді української національної культури та об’єднання
українців усього світу на засадах спільної
історико-культурної спадщини.

Зсувний процес тут стався
внаслідок водонасичення ґрунтів талими водами і наразі він
продовжується, є загроза повного
руйнування дорожнього полотна
та міських комунікацій. Щоб запобігти активізації зсувних процесів
і пов’язаних із ними аварійних
ситуацій на зазначеній території,
розроблено проектну документацію.

Студенти
вивчатимуть
«Гру престолів»
У Київському університеті імені
Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором:
«Гра престолів»: міфи і ритуали».
Майбутні педагоги зможуть досліджувати міфологеми та релігійні
культи світу Джорджа Мартіна.
Авторкою курсу є доктор філологічних
наук, доцент Юлія Вишницька. Програма

дисципліни охоплює різні аспекти вивчення бестселера Джорджа Мартіна «Пісня
льоду й полум’я» та його екранізації . Курс
спрямований на поглиблення як фахових
компетенцій студентів-філологів, так і загальногуманітарних компетенцій студентів
усіх галузей.
Серед завдань курсу є аналіз ключових
міфологем «Гри престолів», дослідження особливостей релігійних культів Семи
Королівств, реконструкція ядерних та опозитивних міфосценаріїв. Курс допоможе
зрозуміти, наскільки змістовним є світ,
який створив Джордж Мартін, та зрозуміти
проблематику твору й образів, які в ньому
представленні.

ДО ТЕМИ

Маршрутки, небезпечні для життя…

ДТП сталася на вулиці Олени Теліги близько 18.00, коли кияни поверталися з роботи
додому, тож обидві маршрутки були переповнені пасажирами. Мікроавтобус «Богдан»,
що належить КП «Київпастранс», рухався за
маршрутом №500: від вулиці Північної до
Залізничного вокзалу. Слідом за ним їхав
такий же за маршрутом №242: станція метро
«Лісова» – Індустріальний міст.
Ця маршрутка належала ТОВ «Ярослав–
Авто». Як розповів «Вечірці» заступник директора цього підприємства Анатолій Довбиш,
коли її водій пішов на обгін, авто «підрізав»

Свої твори представили топові ілюстратори світу: Польщі,
Франції, Португалії, Німеччини, Японії, Чілі, Ірану, Велокої
Британії.
– Можна сказати, що це вже
п’ята міжнародна виставка
ілюстрації в Україні, де ми є
кураторами, організаторами,
– говорить Олег Грищенко,
один із співзасновників клубу
ілюстраторів Pictoric. – Основна мета міжнародних виставок
ілюстрації в Україні – з одного
боку, показати якісну українську
ілюстрацію, з іншого – сучасну
світову ілюстрацію, щоб українці змогли подивитися, порівняти, чи є якісь відмінності...
На виставці представлено
102 експонати. Роботи експозиції «Декілька історій» також
присвячені темі стосунків та
кохання. 70 відсотків картин
були створені спеціально для
цієї виставки.

АЛЬМА-МАТЕР

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Минулої п’ятниці у Києві трапилася
серйозна дорожньо-транспортна
пригода за участі двох маршруток,
де постраждали пасажири. Ця аварія послужила ще одним поштовхом
до наведення ладу в міських пасажирських перевезеннях.

Стіни столичного ЦУМу прикрасили роботи всесвітньо
відомого клубу ілюстраторів Pictoric у рамках міжнародної виставки «Декілька
історій».

якийсь джип і машину буквально викинуло
на узбіччя, вона збила електроопору. Щоб
уникнути зіткнення, другий шофер прийняв
різко вправо, й автобус ударився об дерево. В
обох маршрутках постраждали 9 пасажирів,
із яких четверо були доставлені до лікарень.
Решті медики надали допомогу раніше.
Аварія спонукала столичну владу із посиленою енергією продовжити наведення
порядку з пасажирськими перевезеннями
у маршрутках. Наприкінці минулого тижня
комунальна служба перевезень спільно з поліцією та працівниками «Укртрансбезпеки»
розпочала рейди з безпеки руху та виявлення
нелегальних перевізників.
Заступник голови КМДА Дмитро Давтян
заявив, що наслідки згаданої ДТП призведуть
до жорстких перевірок усіх міських перевізників, незалежно від форми власності. Перевіряти будуть не лише дозволи на перевезення
пасажирів і договори, а й те, як дотримуються

правила безпеки руху. Водночас виявлятимуть
нелегальних перевізників, які незаконно
працюють на маршрутах та експлуатують
небезпечні транспортні засоби.
– Реакція на порушення буде миттєвою,
а санкції – безкомпромісними. Тих, хто не
турбується про безпеку, змусимо піти з ринку, – попередив Дмитро Давтян.
Як повідомили «Вечірці» в «Укртрансбезпеці», під час недавніх рейдів виявлено чимало
нелегальних перевізників, зокрема, на маршрутах №23 (501), №412, №208, №568, №597 та
інших. Незадовільний технічний стан машин
зафіксовано на приміському маршруті №824:
«станція метро «Нивки» – село Княжичі.
Рейди-перевірки тривають, на порушників
накладають штрафи від 14 до 34 тисяч гривень.
Микола ПАЦЕРА

Микола БАЦАН,
директор ТОВ «Політехавто-Б»:
– Для організації безпечних маршрутних перевезень, вважаю, потрібно,
де це можливо, виділити окрему смугу
для громадського транспорту, а також
більше запроваджувати односторонній рух. Наприклад, на нашому 442-му
маршруті на вузькій вулиці Політехнічній в один бік, а на вулиці Академіка
Янгеля – в інший. Слід активніше
ремонтувати дорожнє полотно з вибоїнами, що також призводить до аварій.
Варто дозволити й підняти ціни на проїзд, щоб перевізники могли оновлювати рухомий склад, адже зараз один
автобус коштує 2–3 мільйони гривень,
та утримувати кваліфікованих водіїв,
які масово виїжджають на заробітки до
Польщі. Самим же підприємствам слід
постійно дбати про належний технічний стан машин та безпеку руху.
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2018-й рік: утвердження
державної мови?
Напередодні Міжнародного дня рідної мови «Вечірній Київ» вирішив розібратися, що потрібно робити для ненав’язливої українізації, та чому провідні
українські діячі науки і культури звернулися до Президента України Петра
Порошенка з проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної
мови?
Андрій ПАРУБІЙ, голова Верховної Ради:
– Ідея трьох Президентів України – Леоніда Кравчука, Леоніда
Кучми, Віктора Ющенка
– законодавчо встановити День Української Державності – надзвичайно актуальна і заслуговує на підтримку
Верховної Ради України. Вважаю, що після
загальнонаціонального обговорення, фахових дискусій, ми приймемо відповідне обгрунтоване рішення. Український
парламент був і залишається форпостом
українства, тому всі ініціативи, спрямовані
на відновлення історичної пам’яті, утвердження української мови, розвитку української культури, зміцнення Незалежності
і Державності, будуть нами підтримані.
Павло КЛІМКІН, Міністр закордонних
справ України:
– Гідна ініціатива
трьох екс-президентів.
Але утвердження української мови має скоріше
стати національним проектом, що в один
рік не вкладається. Рік можна присвятити
історії – тут у нас є, що робити.
Евген ЧОЛІЙ, президент Світового Конґресу Українців (СКУ):
– Українська мова,
яка не одне століття
потерпала від насильницької русифікації, є
одним із важливих факторів духовного
відродження українського народу. Видання
Указу Президента про проголошення 2018
року Роком державної мови посилить роль і
значення української мови як конституційного консолідуючого чинника, засобу зміцнення державної єдності України та матиме
важливе значення для розвитку національної
свідомості, утвердження державної мови та
сприятиме розширенню її функціонування
у всіх сферах суспільного життя.
Оксана ЗАБУЖКО,
письменниця:
– Питання державної
мови вже більше 20 років
на часі. Ще тоді його треба було впорядкувати,
а не жити за законами
УРСР 1989 року, і тут немає про що дискутувати. У нас невпорядковане питання

державної мови. Це те саме, якби у нас був
то такий, то сякий прапор. Дивно було б
проводити в Україні Рік державної мови.
Всі інші роки, виходить, присвячені іншій
мові? Концепт зрозумілий, важливо привернути суспільну увагу. Але, на мою думку,
тут головне законодавче упорядкування.
Коли міністр внутрішніх справ не вміє
говорити державною мовою – це пряме
порушення законодавства. Відповідно,
це може сприйматися як заклик до його
подальшого порушення.
Микола Ж У Л И Н С Ь К И Й , академік,
директор Інституту літератури АН України:
– Оголошення Року
утвердження державної
мови – це лише перший
крок українізації нашої спільноти. За цим
мають бути розроблені і законодавчо затверджені Указом Президента України заходи
органів державної влади щодо популяризації, підняття престижності, політичної та
фінансової підтримки, адміністративних
заходів впровадження державної мови у
сфері державного управління, державних
і комунальних закладах освіти, охорони
здоров’я, соціальної сфери, торгівлі й комунікацій.
Тарас МАРУСИК, фахівець з мовної політики, громадський діяч,
перекладач:
– Можу сказати, що у
Києві ситуація з україномовним обслуговуванням значно краща, ніж, наприклад, у
Харкові. У кінці травня минулого року я
був у кількох харківських кафе – там обслуговували російською. На моє прохання
звертатися до мене державною мовою я
чув відповіді на кшталт: «Ми стараємося,
бачите, у нас тут прапор висить». У Києві
ж просто «гаряча фаза». Люди добиваються
обслуговування українською. Мене особисто одна касирка у «Сільпо» відмовилась
обслуговувати державною мовою. Мені
сказали, що вона вже написала заяву на
звільнення. Але через кілька місяців я знову
її побачив. На початку жовтня Київрада
ухвалила рішення щодо української в усіх
закладах громадського харчування… Один
мій знайомий дипломат так українізував
кафе біля Львівської площі – він приніс із
собою роздруківку цієї постанови, показав
її персоналові та власниці закладу. Подіяло!

Ольга СУМСЬКА, народна артистка України, телеведуча:
– Я за українізацію
суспільства, але не радикальними методами.
Дотримуюся думки, що
варто популяризувати державну мову через якісні фільми і телесеріали. Не низькопробні, а саме професійні проекти, щоб
зміст був якісним відповідно до формату.
З хорошою операторською роботою, хорошими акторами, достойною музикою.
Звичайно, починати треба в родині, коли
батько і мати будуть спілкуватися з дитиною
українською, читати казки. Читання того
самого «Івасика-телесика», «Котигорошка»,
«Лиса-Микити», «Мавки», сучасних казок – це все прививає і формує національну
ідентичність. Коли вихователь у дитсадку
спілкується українською мовою, вчитель у
школі веде нею уроки, дитина шануватиме
мову і державу.
Дмитро ПАВЛИЧКО,
український поет, перекладач, літературний критик:
– Популяризацією
української мови потрібно опікуватися не
впродовж одного року, а робити це систематично. Вважаю, що у містах – бо саме
міста у нас русифіковані – обласних центрах,
особливо у Києві, мають бути створені гуртки
для вивчення української мови. Повинна
бути проведена системна робота, за яку має
відповідати не якась громадська організація,
а міністерство культури. У тому числі частковим розповсюдженням української мови
має опікуватися й міністерство оборони. Я
знаю, що в українській армії є дуже багато
чудових російськомовних воїнів. Ми не
силуємо їх переходити на українську, однак
міністерство оборони має піклуватися про
те, щоб навколо них була українська, щоб
вони служили з україномовними.
Юрій ШЕВЧУК, професор Колумбійського
університету, викладач
української мови:
– Я помітив, що українці, і це теж є травмована колоніальна ментальність, чи не єдина національна група,
що намагається зупинити чужинця, який
розмовляє їхньою мовою з помилками. Кажуть: «Не ламай язика, говори російською».
Мене це вразило. Я колись вивчав італійську.
Спочатку я говорив досить жахливо, але не
соромився, і коли італійці бачили мої старання – вони готові були мене на руках носити.
Ніхто не казав переходити на англійську, яку
там всі розуміють. Так ставляться в кожній

24 лютого відбудеться Всеукраїнський Форум «Геть від Москви!»
Подія збере активістів, які борються за право на
українську мову у різних куточках країни. Під час
заходу представлять ініціативи, практичні кейси та
найближчі плани у цій сфері.
Питання, які обговорюватимуть на Форумі:
– Як ініціатива «Геть від Москви!» розвивається у
Києві: усі перемоги та проблеми, з якими зіштовхнулися у столиці.
– Які інструменти та ініціативи захисту української
мови, які можна втілювати у різних містах країни.
– Дискусія, де кожен зможе висловитися, запропонувати свої ідеї, презентувати власні ініціативи та кейси.
Ініціатива «Геть від Москви!» – це цілий комплекс
заходів, які реалізовувалися, реалізовуються та будуть
реалізовуватися в Києві для тектонічного зрушення в
бік україноцентричності. Питання стосується не тільки мови, але й ідеології, культури, мистецтва (кінематограф, музика), щоденного
спілкування та ментальності. Реєстрація для участі за посиланням: https://goo.gl/vX5grj.
Захід відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 49-а (INVERIA flow space).

іншій країні, за винятком України. Українці
є настільки травмованими, що вони мало
того, що самі перейшли на російську, ще й
іншим не дають навчитися української. Тут є
цікавий матеріал для соціальних психологів.
Ці теми ще не озвучили, про це потрібно
весь час говорити.
Богдан БЕНЮК, народний артист України,
депутат Київради:
– От, як зараз говорять, наприклад, про
те, що українська мова
пріоритетна і вона має
звучати всюди. А хто ж це має робити? На
рівні сім’ї, може, воно й буде робитись,
але дуже важливо допомогти у цьому ще
багатьом людям. Наприклад, державні
службовці: чітко записано в нашій Конституції, що вони повинні відстоювати
мовні пріоритети, але ж цього нічого не
робиться. Тому ми розуміємо, що – хочемо
того, чи не хочемо – а інспектори або мовна
поліція потрібна. І ми до цього дійдемо. Це
проходили і вдало пройшли прибалтійці –
штраф один, другий, третій раз – і все,
ти станеш на своє місце дуже швидко. Ці
непопулярні рішення будуть прийматися
дуже важко. Потрібен мовний режим. Цей
клубок проблем, який котиться, повинен
бути підтриманий світочами, які є у нас
в Україні, людьми, які на першому плані
стоять і підстьобують нашу націю, бо вона
спить, вона ще спить…
Олександра КОЛЬЦОВА, співачка, продюсер:
– За сто років всі в
Україні розмовлятимуть
і розумітимуть українську. А ми поводимося
так, ніби ми боїмося її втратити. Це слабка
позиція. Ми не втратимо українську. Майбутнє української мови в Україні абсолютно
поза зоною небезпеки. Є українська музика,
є люди, які пишуть прекрасні книжки українською. Треба повірити в силу цієї позиції
і дати дожити попередньому поколінню
спокійно. Радянська, російська культура
відходять. Просто дайте час…
Сергій ВАСИЛЮК, лідер гурту «Тінь Сонця»,
громадський і політичний діяч:
– Сьогодні багато хто
спілкується російською
мовою навіть принципово, вважаючи, що так теж правильно. І
навіть якщо він цікавиться історією України
і вважає себе українським патріотом, то
для мене це абсурд. Наприклад, у школі я
мало знав про українських героїв, але при
найменшій нагоді заговорити українською,
я заговорив. При найменшій нагоді заспівати українською – я заспiвав. Бо все-таки
Україна починається з мови. Бажано, щоб
наші родини переходили на українську в
побуті. У нас же виходить часто навпаки:
нібито рідна мова – українська, а коли вони
виходять на вулицю, то говорять російською.
Це демонструє росіянам, прихильникам
«русского міра» меншовартісність і показує,
що їхня пропаганда перемагає.
Ірен РОЗДОБУДЬКО,
письменниця, журналіст та сценарист:
– 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.

В ЦЕНТРІ УВАГИ

Вечірній Київ | 22 лютого 2018 року | №8 (19293)

5

У «Київенерго» – переоблік.

На мільярди
Олег ПЕТРЕНКО

Хто кому винен?

Ця зима – остання для столичного
енергомонополіста як виробника і
постачальника тепла. Київ забирає
у нього все, що передав 2001 року.
Тривають взаємні ревізії, точаться
запеклі суперечки.
«Важкий шлях повернення додому», –
так оцінив ці торги перший заступник
голови комісії Київради з питань ЖКГ
і ПЕК Вадим Ноздря.
А голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков не виключає, що
ТОП-менеджменту ПАТ доведеться навіть
переселятися з головного офісу, що навпроти театру Франка, адже будівля – теж
у комунальній власності.
Загалом столична влада повертає громаді
аж 8933 об’єкти – дві ТЕЦ, завод «Енергія»,
чотири станції теплопостачання, 178 котелень, сотні бойлерних, більш ніж 2,6 тис.
кілометрів теплотрас…
Гостро стоїть питання про працевлаштування 8 тисяч людей, які все це обслуговують.
Про кампанію з укладання нових договорів
із мільйоном абонентів-споживачів тепла
і гарячої води й годі говорити. На спірних
рахунках – мільярди боргів, компенсацій
за так зване «покращання» акціонерним
товариством комунального майна тощо.

– Київ надав у користування дві ТЕЦ,
інші виробничі потужності, ви заробляли
на них, а тепер віддаєте за «спасибі». Це як
взяли в оренду новий автомобіль, а повертаєте старий. Я теж хочу мати такий бізнес.
Але без відшкодування не буває, – заявив
посадовцям «Київенерго» Олег Костюшко.
БОРГИ –
Однак ті кивають на угоду 2001 року.
У СПАДОК
Там написано, що все мають повернути «у
Уже остаточно вирішено – з 28 квітня робочому стані». ТЕЦ працює – і то добре.
весь міський теплоенергетичний комплекс Відшкодувань за використаний ресурс не
переходить до новоствореного КП «Київ- передбачено й у тарифах для споживачів.
– Уся діяльність природних монополій
теплоенерго». Зі старими проблемами і
боргами.
контролюється НКРЕКП, комісія встанов«Купив коня – годуй, напувай його тепер», лює тарифи. У тарифі не передбачено на– цитуючи одного з героїв телефільму, наго- копичення коштів для відшкодування за
лошує на нелегкій ноші для міського бюджету зношеність, передбачено тільки утримання
депутат Київради Олег Костюшко. «Ки- майна в належному стан, – твердить Іван
Плачков.
ївенерго», приміром,
заборгувало державі за
А гендиректор
У «Київенерго» хочуть пере- компанії Олександр
газ понад два мільярди.
Їх віддаватиме тепер класти на «Київтеплоенерго» і Фоменко відсторонивкомунальне підпри- 2,6-мільярдний борг населення ся від претензії депуємство.
татів тим, що нинішнє
за тепло і гарячу воду.
Столична влада, за
«Київенерго» (приватсловами заступника голови КМДА Петра не акціонерне товариство), мовляв, кориПантелеєва, двічі зустрічалася з керівниц- стувалося комунальним майном тільки з
твом «Нафтогазу», аби врегулювати цю 2012 року, а доти компанія була державною.
проблему, але там наполягають на дотри- Остання й укладала з Київрадою невигідманні норми закону, який «прив’язує борги ну для міста угоду, на чому наголошують
за газ не до підприємства-боржника, а до сьогоднішні депутати.
власника обладнання, до джерела вироб– Я не відповідаю за те, що було до приництва тепла».
ватизації, – каже Фоменко.
Проте у мерії знають, як розв’язати заПроте в рахунках компенсацій за «покрадачу, – домовляються з урядом про по- щання» – ремонти, реконструкції, модернівернення навзаєм державних боргів перед зації – сьогоднішні керівники монополіста
«Київенерго» – 726 мільйонів за різницю в згадали й «доприватизаційний» період. І
тарифах, мільярд за пільги і субсидії, 250 виставили Київраді рахунок на 888 мільмільйонів за обігрів бюджетних установ. йонів 300 тисяч.
Тож одне на одне й вийде.
У КМДА, за словами Петра Пантелеєва,
У «Київенерго» хочуть перекласти на не погоджуються компенсувати цю суму
«Київтеплоенерго» і 2,6-мільярдний борг – багато «покращань» не підтверджені
населення за тепло і гарячу воду.
документально. Комісія мерії проводить
– Бо споживач ніколи не погасить старі власну інвентаризацію та оцінку майна.
борги, якщо укладе новий договір на постачання з іншим підприємством, – керується
40-річним досвідом роботи в галузі Іван
Плачков.

А депутат Валерій Гуманенко заявив, що
утримання мереж, ремонти здійснюються
за кошти з тарифів, за них вже розплатилися кияни.
У компанії ж відповідають, що «покращили» загалом на три мільярди гривень,
а ота виставлена цікава сума – вкладення
власних коштів ПАТ, підтверджені нібито
навіть закордонними аудиторами. Пан
Фоменко згадав і «доприватизаційний»
кредит Світового банку – 250 мільйонів
доларів, які ще державне «Київенерго»
взяло 2006-го року нібито на модернізацію мереж.

ЕНЕРГЕТИКІВ БЕЗ РОБОТИ
НЕ ЗАЛИШАТЬ

Іван Плачков заявив, що наприкінці
лютого, себто за два місяці до звільнення,
«Київенерго» має вручити вісьмом тисячам
теплоенергетиків – від слюсарів до інженерів – повідомлення про скорочення штату.
У мерії пропонують не турбувати людей,
а звільнити за іншою статтею трудового
законодавства – за переведенням на роботу
в КП «Київтеплоенерго». Працівники в
один день напишуть дві заяви (про звільнення з ПАТ «Київенерго» та зарахування
до КП «Київтеплоенерго», так би мовити,
без відриву від виробництва на тому ж
робочому місці.
За словами Петра Пантелеєва, місто запропонує не гірші умови праці. А директор
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури КМДА Дмитро Науменко
підрахував, що на зарплату їм доведеться
щомісяця витрачати по 92 мільярди гривень, аби зберегти нинішню платню – у
середньому 10,5 тисячі.

ТАРИФИ
НЕ ЗРОСТУТЬ

Петро Пантелеєв заявив, що «Київтеплоенерго» подасть на затвердження до

позиція

ЯКА ПЛАТА
ЗА «ПОКРАЩАННЯ»
І «ПОГІРШЕННЯ»

«Київенерго» вимагає від міста компенсації коштів, вкладених у «покращання», –
ремонти і модернізацію майна теплового
господарства за 17 років. Натомість депутати
Київради згадали й за «погіршення», вимагаючи плати за користування та компенсації
за амортизацію, зношеність цього ж майна
упродовж того ж терміну.

Юрій СИРОТЮК,
голова депутатської фракції «Свобода»
в Київраді:
– Ніхто не повірить, що, взявши в концесію
дуже дороге майно і будучи монополістом у столиці, концесіонер
не заробляв, а втрачав. Тому пропонуємо провести не
інвентаризацію майна, а фінансовий аудит показників виконання
угоди, порахувати втрати Києва від концесії… Це могло би
стати підставою винесення штрафних санкцій за невиконання
інвестиційних умов угоди.

У «Київенерго» стверджують, що в модернізацію теплового господарства Києва вклали
за 17 років (крім тарифних коштів) власних
888 млн гривень. І вимагають відшкодування
з міського бюджету.
Однак, за результатами торішньої ревізії Департаменту ліцензійного контролю
НКРЕКП, виявлено, що, приміром, 2016-го
«Київенерго» не витратило на «покращання»
навіть тих грошей, які були передбачені в інвестпрограмах, тобто сплачені всіма киянами
у тарифах. Зокрема лише за реконструкцію
трансформаторної станції 1-го енергоблоку
ТЕЦ-5 усі ми сплатили ще позаторік 9,4
мільйона, а на баштову гладильню ТЕЦ-6
скинулися ще 6,6 млн.
Та віз і нині без коліс. А загалом у актах
перевірок йдеться про чималі «отримані,
але не освоєні» суми.
– Якби у «Київенерго» рахували не тільки
те, що вони вклали, а й те, чого не зробили, а
гроші отримали, то зовсім інакше звучала б
відповідь на питання – хто кому повинен заплатити відступні? Місту треба брати результати
перевірок за всі роки й виставити компанії
рахунки за невиконані
зобов’язання, – вважає Володимир
Євдокімов, радник
віце-прем’єр-міністра, колишній член
НКРЕКП.
НКРЕКП економічно обґрунтовані тарифи
на тепло і гарячу воду, аби не навантажувати
додатковими видатками міський бюджет.
Проте, запевнив він, суми у платіжках
будуть не більшими, ніж у «Київенерго».
Однак у мерії таки пропонують збільшити за рахунок бюджету статутний фонд
«Київтеплоенерго» на так звані «стартові»
7 мільярдів гривень. Адже підприємство
запрацює в масштабах всього міста з травня, коли тарифної виручки за тепло вже
не буде, а перші обігові кошти отримає
щонайраніше у кінці червня. І то лише за
гарячу воду.
А до опалювального сезону 2018-2019
років тут вже почали готуватися, запевняє
Дмитро Науменко. Заплановано, за його
словами, низку заходів з модернізації
теплотрас та зменшення витрат газу і
втрат тепла, зокрема закриття застарілих
та неефективних малих котелень і перекладення мереж від них до потужніших
джерел теплопостачання тощо. Уже влітку
потрібно сплатити «Нафтогазу» й аванс
за газ...

ЩО У ПЕРСПЕКТИВІ?

У Департаменті житлово-комунальної
інфраструктури КМДА розробляють десятирічну Програму підвищення надійності
теплоенергетичного комплексу Києва.
За словами Дмитра Науменка, модернізація всіх тепломереж, які зношені більш
як на дві третини, котелень і ТЕЦ потребує
1,2 мільярда євро. Це майже у п’ятдесят
разів більше, ніж «Київенерго» витратило на
«покращання» упродовж сімнадцяти років
(хоча в КМДА і цій сумі не довіряють). Де ж
взяти ці мільярди – майже річний міський
бюджет? Їх планують залучити за рахунок
зовнішніх інвестицій.
– Ми повинні врятувати теплове господарство, аби не втратити його цілком, – наголошує Петро Пантелеєв.
І пропонує на законодавчому та урядовому рівні здійснити заходи з виведення
теплоенергетики з кризи та розбалансованого стану, аби цей бізнес не був таким
збитковим та ризикованим і в галузь прийшов інвестор.
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Весняний старт
перезавантаження
 ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА ОНОВЛЕНИМ
ПОЛОЖЕННЯМ
Нещодавно Київрада
підтримала рішення щодо
перенесення початку ГБ-3
на 15 квітня. За цей час мають бути проведені аудит
та вдосконалення електронної системи, а також
опрацьовані пропозиції
громадськості щодо вдосконалення Положення та
параметрів ГБ. Що зміниться?
Враховуючи численні пропозиції експертів від громадськості
та неготовність інформаційної
системи до голосування, початок голосування за кандидатів до
участі у Громадській бюджетній
комісії (ГБК) був перенесений з 1
лютого на 15 квітня, а збір голосів
підтримки за проекти ГБ-3 – з 15
лютого на 15 квітня.
Крім того, ініційовано розглянути напрацювання щодо вдосконалення механізму ГБ від робочих
груп та розпочати підготовку нової
редакції Положення і параметрів
ГБ на 2019 рік.
– Від групи з IT головною пропозицією було доробити сайт у кілька
етапів: спочатку вирішити питання
з функціоналом і голосуванням за
членів ГБК, а потім – вдосконалити
варіанти голосування. Бо раніше
була проблема з авторизацією
через Картку киянина. Також хочемо зробити повноцінний но-

винний розділ – із сортуванням
новин та пошуком. Департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій КМДА, який отримав
систему наприкінці року, поставлені чіткі терміни, коли має бути
представлений доопрацьований
варіант сайту. Протягом лютого він
буде тестуватися, – поділився член
робочих груп та автор успішних
проектів Олексій Коваленко.
На думку радника першого
заступника голови КМДА та голови Центру розвитку інновацій
НАуКМА Сергія Лобойка, ГБ-3
стане новим етапом у розвитку
механізму ГБ у столиці.

У новій редакції Положення
з’явиться розділ етики, що
заборонить підкупати за
голоси, обманювати, поливати брудом інших.
– Громадський бюджет стрімко
зростає, фактично за один рік він
об’єднав 150 тисяч киян, і, на мій
погляд, ця цифра може подвоїтися.
Однак у процесі виникло багато
нюансів. Найслабше місце – сама
система, яка не готова гарантувати
відсутність скарг від учасників
із ключових питань, – говорить
він. – Оскільки зросла довіра між
владою і громадськістю, можна
піти на те, щоб передати більше
повноважень громадськості. Зо-

крема і контроль на всіх етапах
за змінами в системі: починаючи
від технічних вимог і до вибору
аудитора та визнання результату
аудиту, призначення головного
адміністратора системи, який не
має конфлікту інтересів.
У новій редакції Положення
з’явиться розділ етики, що заборонить підкупати за голоси, обманювати, поливати брудом інших.
Це врегулює відносини учасників з потужним адмінресурсом.
Депутатам буде запропоновано
роль партнерів, а не конкурентів
активних громадян.
– Маємо «кейс Маляревича-Страннікова», коли депутати
перестали подавати власні проекти, але почали підтримувати місцевих активістів. Пропонуємо їм
публічно заявити про свою участь
і чітко зафіксувати, яку допомогу
готові надавати, – пояснює Сергій
Лобойко.
Зміняться і самі параметри
проектів. Зараз вони розділені
за категоріями – освіта, спорт,
культура тощо. Але це трохи збиває з пантелику, бо незрозуміло,
чи інноваційний той чи інший
проект. Навіть ремонт може бути
банальним, а можна застосовувати
новий підхід, який є економічно
ефективним.
Тому з’являться три нові критерії проектів. Це інноваційність,
тобто вирішення якогось питання
в новий спосіб, який раніше не
застосовувався у Києві. Наприклад,
не просто освітлення, а з датчиками руху. Другий – соціальність, а
саме: в яких обсягах люди можуть
на щось розраховувати внаслідок
реалізації проекту. І третій – бюджетна ефективність, як на етапі
реалізації і витрачення коштів,
так і операційна.

Кращі ідеї – на «депозит»!
 ВТІЛЕННЮ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ДОПОМОЖЕ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК
Асоціація інноваційної та цифрової освіти, яка є переможцем ГБ-2018, ініціювала
створення Всеукраїнського банку найкращих соціальних проектів. За його допомогою ініціативи громадськості зможуть бути
підтримані владою, комерційними компаніями та мас-медіа.
Минулого тижня в Київраді провели першу зустріч-презентацію банку за участі представників
компаній та громадськості.
– Бурхливий розвиток громадських організацій та
реалізація соціальних проектів у різних сферах – це
тренд сучасної України. За останні роки громадських
організацій побільшало майже у 10 разів. Але відсутність
системного механізму ефективної співпраці між ними,
бізнесом, ЗМІ та владою не дозволяє активно поширювати найкращі соціальні проекти на всю Україну. Вони
реалізуються наразі на локальному рівні, – зазначила
виконавчий директор Асоціації інноваційної та
цифрової освіти Марія Богуслав.
Передбачається, що банк об’єднає громадські організації, які вже мають конкретні результати успішно
реалізованих соціальних проектів, комерційні компанії, яким цікаво стати партнерами таких проектів у
контексті власної стратегії соціально-корпоративної
відповідальності. А також органи державної влади, які
мають можливості організаційної підтримки та дозвільного сприяння для реалізації соціальних проектів,
засоби масової інформації, які зможуть поширити
необхідну інформацію.

У Києві успішно розвивається партнерство між
владою та громадою, а також інструменти електронної
демократії, якими вже користуються півмільйона
людей. Навколо проектів ГБ формуються команди,
що є потенційними громадськими організаціями. І
успішні проекти можна масштабувати, вони породжують системні зміни. Наприклад, проект «Врятуй
дуб Шевченка» в ГБ-1 потребував найменше коштів
для реалізації. Але вдалося не лише зберегти зелену
пам’ятку, а й порахувати всі багаторічні дерева в Києва
та розробити програму їх охорони.
До банку кращих соціальних проектів, передусім,
увійдуть проекти Громадського бюджету – як Києва,
так і інших міст України. Перед голосуванням вони вже
пройшли переУ Києві успішно розвивається вірку – чи можпартнерство між владою та лива реалізація,
громадою, а також інстру- чи є відповідним
менти електронної демокра- кошторис.
За словами
тії, якими вже користуютьМарії
Богуслав,
ся півмільйона людей.
сьогодні головне
завдання – знайти зацікавлені в корпоративних соціальних проектах компанії. До розгляду буде сформовано
базу проектів, відбір яких триватиме до кінця року. А
їх реалізація розпочнеться 2019-го.
Також наступного року запрацює повноцінна
онлайн-платформа банку проектів. Для громади і
міста така ініціатива дасть можливість розвивати
соціальні проекти, навчати громадських активістів та
обмінюватися досвідом.

Абетка успішного
проекту
В бібліотеці КПІ відбулася
перша «Школа Громадського бюджету».
Під час зустрічі розглядалися
такі питання: перелік дій авторів-переможців у проведенні тендерних закупівель по бюджету
проекту; роль відповідальних
департаментів – розпорядників
бюджетних коштів (РБК); що таке
дефектний акт та як правильно
прописати коди тендерів ProZorro;
як проходять зміни до кошторису
проекту; організація ефективної
комунікації між РБК та авторами
проектів, щоб для усіх це було
приємним процесом.
Олексій Коваленко, автор
успішних проектів «Зооурок»
та «Врятуй Дуб Шевченка», розповів про необхідність складання
календарного плану виконання
проекту на рік:
– Календарний план – це документ, який визначає етапи
реалізації проекту і їх терміни.
Варто вписати в нього все: робочі наради і узгодження з РБК
самого календарного плану, затвердження кошторису, підготовку технічної документації,
проведення тендеру, визначення
переможця, виконавця, реалізацію
проекту та звітність. Врахуйте,
коли саме ваш проект має бути
реалізований – наприклад, зооуроки для школярів не можна
було проводити влітку, бо в дітей
канікули. Також заплануйте час
на перерозподіл коштів, якщо
через якусь помилку доведеться
вносити зміни в кошторис...
Проект Євгена Короткого «Відкрита політехнічна лабораторія
Lampa» став лідером голосування
серед проектів ГБ-1. Він поділився
досвідом щодо підготовки документації на закупівлі:
– Виявилося, що перемогти –
лише менша і простіша половина роботи. Ще рік ми напружено
працювали, щоб втілити проекти
в життя. По-перше, важливо налагодити комунікацію з представником РБК, закріпленого за вашим
проектом, написати календарний
план, уточнити кошторис. Також
ми готували тендерну документацію. Щоб дізнатися про підготовку документації на закупівлі
через систему ProZorro, раджу
пройти онлайн-курс на платформі
Prometheus. А на сайті ProZorro
можна подивитися приклади тендерної технічної документації, яку
готували для попередніх проектів ГБ. Особливості закупівель на
ProZorro в тому, що буває складно

КОМПЕТЕНТНО
Олександр КОРЕНЬ, перший
заступник директора Департаменту фінансів КМДА, голова міської робочої групи з питань Громадського бюджету:
– Будьте
активні, задійте всі можливі засоби
комунікації
– соціальні
мережі, спілкування з керівництвом міста на
публічних зустрічах. Все це має
позитивні результати.
Пам’ятайте, що проекти Громадського бюджету реалізуються
так само, як і всі інші проекти, що
втілюються за бюджетні кошти.
Жодних виключень немає, все
відбувається згідно з діючим законодавством.
Якщо кошти на реалізацію
проекту були закладені як поточні
видатки, а виявилися капітальними (капремонт, будівництво), то
такий перерозподіл бюджетних
коштів можливий лише за рішенням
Київради. Тож вам потрібно це
якнайшвидше з’ясувати це з РБК,
бо зміни до бюджету розглядаються
не кожен місяць.
знайти учасників. Тому бажано
попередньо самостійно знайти
кілька компаній і запропонувати
їм взяти участь у тендері.
Торік на Микільській Слобідці
відкрилася оновлена Зона здоров’я
та скейтпарк – ці проекти подала
Олена Медведенко. Оскільки
роботи передбачали капітальний
ремонт і будівництво, авторці довелося пройти державну експертизу проектів:
– На експертизу варто подавати
максимальну кількість варіантів,
щоб під час корегування проекту
внести в документи на тендер
позиції, які пройшли державну
експертизу. А проходять не всі.
Якщо будь-яка одиниця не буде
подана на експертизу перед тендером, вона не буде закуплена.
Перелік одиниць, що подаються
на експертизу, має відповідати
дефектному акту. Для того, щоб
запобігти перемозі недоброчесних
виконавців на тендері, ми висунули ряд вимог: внесення застави,
надання гарантії на п’ять років
та мінімум п’ять років реалізації
проектів в Україні.
Сторінку підготувала
Марія КАТАЄВА

ЛЮДИ ТА ДОЛІ
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Таємниця
космічної
«Розетти»
 УКРАЇНСЬКИЙ АСТРОНОМ СПРОСТУВАВ
ТЕОРІЮ ПРО ТЕ, ЩО ВОДА НА ЗЕМЛІ МАЄ
КОМЕТНЕ ПОХОДЖЕННЯ
комети та її ядра. Довгих десять
років космічний апарат наближався
до комети. 12 листопада 2014 року
19 лютого у Київському
вперше в історії науки посадковий
планетарії організували
модуль сів на поверхню ядра комети
вечір пам’яті відомого укра- і передав на Землю унікальні дані.
їнського астронома Клима
Детальніше про це розповіЧурюмова. Цього дня йому
дається у фільмі «Розетта», провиповнилося б 81. Видатний демонстрованому у планетарії в
учений пішов із життя майчесть дня народження астронома.
же півтора роки тому, але
У документальній кінострічці пейого наукові дослідження
ред очима глядачів відкривається
та відкриття залишаються
захоплююча подорож автоматичної
актуальними й досі.
міжпланетної станції, яку було
запущено у березні 2004-го до коЯк дізналась «Вечірка», Клим мети 67P/Чурюмова-Герасименко.
Іванович ще при житті став широ- Йдеться про перший космічний
ко відомим спеціалістом у галузі апарат, котрий завершив свій політ
фізики малих тіл Сонячної системи 30 вересня 2016 року і здійснив по(комет і астероїдів). Він був великим садку на комету. Програма польоту
ентузіастом спостережень, оскільки включала чотири гравітаційних
вважав, що це є основним джерелом маневри біля Землі та Марса, приотримання знань в астрономічній чому навіть невеликі відхилення
науці.
загрожували повним фіаско. Внас– Незважаючи
лідок отриманих
на поважний вік,
результатів було
Чурюмов особи- Як виявилося, комета спростовано расто брав участь у Чурюмова-Герасимен- ніше прийняту
спостереженнях
теорію про те,
ко має дуже зручну
на телескопах, –
що вода на наділиться своїми орбіту для досліджен- шій планеті має
спогадами Валекометне похоня космічними
рій Клещонок,
дження.
апаратами
завідувач секто– Внаслідок
ру Астрономічної
роботи космічної
обсерваторії Київського націо- місії «Розетта» вдалося отримати
нального університету імені Та- величезний об’єм наукової інфорраса Шевченка. – Він дуже любив мації, який суттєво розширив наші
досліджувати саме комети – вічних уявлення про природу комет, –
мандрівників Сонячної системи. Був продовжує Валерій Клещонок. – Ці
у захопленні від їх краси, унікаль- дані й досі продовжують залишаності та непередбачуваності. Також тися унікальним об’єктом для дойому вдавалося залучати до справи слідження і слугувати джерелом
вивчення комет фахівців із інших цінної бази для вчених всього світу.
напрямків досліджень, що знайшло Американське космічне агентство
своє відображення у великій кілько- НАСА планує нову експедицію до
сті наукових статей. І комети пла- комети Чурюмова-Герасименко
тили взаємністю. Як виявилося, (проект CAESAR). Крім дослідження,
комета Чурюмова-Герасименко має безпосередньо з космічного апарату
дуже зручну орбіту для дослідження планується вперше отримати проби
космічними апаратами. Саме ця кометної речовини і повернути їх
обставина виявилася основною для на Землю для поглибленого вивчентого, щоб Європейське космічне ня в умовах земних лабораторій.
агентство відправило 2 березня 2004 Це означає, що відкриття Клима
космічну місію «Розетта» з метою Чурюмова продовжують служити
дослідження внутрішньої атмосфери людству.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Чим завершаться
«зоряні» суперечки?


УЧЕНІ НЕ МОЖУТЬ УВІКОВІЧИТИ ПАМ’ЯТЬ АСТРОНОМА ЧУРЮМОВА

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Чи присвоять Київському
планетарію ім’я видатного
українського ученого Клима Чурюмова? Позитивну
відповідь на це питання у
Київраді надали ще торік.
Проте, незважаючи на
позицію столичних депутатів і громадськості, далі
гучних заяв справа так і не
пішла…
Питання про увіковічення
пам’яті Чурюмова обговорювали
ще весною 2017-го на одному із
засідань комісії Київради з питань
культури, туризму та інформаційної політики. Тоді ж столичні
депутати, зважаючи на ініціативу з
боку громадськості, звернулися до
товариства «Знання» (якому підпорядкований столичний планетарій).
Але, як не дивно, панове науковці
дану пропозицію проігнорували.
– Після розгляду у Київраді
потрібно було отримати відповідне рішення на президії
товариства «Знання», – говорить громадський діяч Олег
Гримальський.– З того часу, як
підготували необхідні документи, минуло вже більше півроку.
Проте, незважаючи на цілу низку
листів до товариства «Знання»,
весь цей процес поки що «застопорився». Хочеться вірити, що
нам усе-таки вдасться увіковічити ім’я видатного науковця,
який був директором Київського
планетарію більше десяти років.

«Ми поховали тата разом
із копією ядра комети»
Тетяна Чурюмова,
методист Київського національного
університету імені
Тараса Шевченка.
– У 2004 році стало відомо, що Європейське космічне
агентство з понад 5000 відомих короткоперіодичних комет обрало для досі небувалого
проекту «Розетта» комету 67Р. Це настільки
надихало тата, що він дуже хотів дожити
до того моменту, коли апарат «Розетта»
досягне орбіти й зустрінеться зі «хвостатою
мандрівницею». Проект тривав довгих

десять років. Кульмінаційним став жовтень
2014 року: Апарат «Філе», яким керували із
Землі, відокремився від станції й спустився
на ядро комети.
Після цього ще два роки проводилися
дослідження кометного ядра. Проект-місія
«Розетти» завершився у вересні 2016-го, коли
сам космічний апарат здійснив посадку на
поверхню комети. А вже за два тижні потому
батька не стало. Ми поховали тата разом
із копією комети, яку зробив український
скульптор Іван Кущ. На могилі встановили
пам’ятник, частиною якого стала модель ядра
комети Чурюмова-Герасименко. На космічних просторах літає мала планета – астероїд
2627 Чурюмов – його небесний пам’ятник.

Як стало відомо«Вечірці»,
ще при житті астронома в його
честь назвали дві комети – Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова. До першої з
них навіть відправили космічну
місію «Розетта», що стала експериментом тисячоліття. Не
звертаючи увагу на свій досить
поважний вік, Клим Іванович вів
доволі активний спосіб життя:
був членом-кореспондентом
Національної академії наук
України, директором Київського
планетарію, головним редактором науково-популярного часопису «Наше небо», президентом
Українського товариства аматорів астрономії та професором
Київського університету імені
Шевченка.
За ініціативою Чурюмова,
Міжнародний астрономічний
союз назвав національними іменами-символами малі планети:
2427 Кобзар – на честь Шевченка,
2428 Каменяр – на честь Франка, 2431 Сковорода – на честь
відомого українського філософа
XVIII століття, 22616 Боголюбов –
на честь радянського фізика і
математика. Ще одній планеті
Клим Іванович присвоїв ім’я
«Кнушевія» на честь Київського
університету імені Шевченка.
Про це сам учений написав у
науковому часописі «Наше небо»:
«Віддаючи належне астрономічним правилам і традиціям у
назвах нових небесних тіл, це ім’я
буде звучати саме так, нагадуючи
всім про наш Університет, Київ,
Україну».

За роки активної праці Чурюмов опублікував понад 800
наукових робіт, у тому числі 4
монографії та 4 навчальні посібники. Організував і провів 15
міжнародних астрономічних конференцій. Під його керівництвом
було захищено 11 кандидатських
дисертацій з фізики комет і теорії
та методики викладання астрономії.
З огляду на такі заслуги стає
незрозуміло: чому Київському
планетарію й досі не присвоїли ім’я видатного українського
астронома?
– Ми розглядали це питання
на засіданні президії товариства
«Знання». Я сам виступав за те,
щоб планетарій назвати в честь
Чурюмова, – пояснює Василь
Кушерець, голова правління
товариства «Знання». – Проте
існує безліч точок зору, оскільки
є багато астрономів. Скажімо,
Київський планетарій було засновано професором Сергієм
Всехсвятським, який створив
систему планетаріїв по всій країні. До нас зверталися і щодо
Всехсвятського, і щодо Лєбєдєва,
і щодо Каденюка. Є ще й інші
пропозиції. Тому не хочеться
нікого дратувати. Тим більше,
що в той час, коли Чурюмов був
директором планетарію, там
навіть не було його трудової
книжки. Тому ми вирішили зачекати. Наразі готуємо меморіальну дошку, узгодили її ескіз
із донькою астронома Тетяною
Климівною. Таким чином увіковічимо пам’ять Чурюмова…

• ТОЧКА ЗОРУ
Вікторія МУХА, депутат Київради:
– Вшанування пам’яті Клима Чурюмова – це питання
розглядалося на засіданні постійної комісії Київради з
питань культури, туризму та інформаційної політики.
З такою ініціативою до нас звернувся громадський діяч
Олег Гримальський. Він повідомив про бажання наукової
спільноти, колективу Київського планетарію товариства
«Знання» та родини астронома присвоїти планетарію ім’я видатного астронома, члена Національної академії наук України, який пішов
з життя у 2016 році.
Наша комісія одноголосно підтримала таку ініціативу та роз’яснила процедуру
перейменування. Проте ми врахували той факт, що Київський планетарій не
є юридичною особою, оскільки перебуває в структурі управління товариства
«Знання», яке є приватною структурою. Отже, повноважень здійснювати
перейменування Київрада не має. Ми рекомендували товариству, щоб на
зборах трудового колективу розглянули питання щодо надання Київському планетарію ім’я Клима Чурюмова. Проте подальший перебіг подій нам
невідомий, жодної відповіді ми так і не отримали...
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Слава героям!
Чотири роки тому на скривавленому, задимленому Майдані лицарі Революції Гідності вступили
у бій за оновлену, незалежну, європейську Україну.
Їм судилося змінити історію держави, захистивши собою, своїми гарячими серцями рідну землю
від підступів могутнього ворога. Різні за віком, освітою, життєвим досвідом воїни Небесної Сотні
своїм подвигом довели, що немає у світі сили, здатної подолати споконвічне прагнення нашого
народу до омріяної свободи. Що нікому й ніколи не забрати у нас право вибору власної долі.
Їх імена вкарбовані у вічність. Їх звитяга – дороговказ для прийдешніх поколінь!

Стали відомі
С
і
і результати Мі
Міжнародного відкритого
і
архітектурного
і
конкурсу
проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності». Переміг
проект архітектурного бюро MIstudio та авторського колективу архітекторів
Ірини Волинець (Львів) та Марії Процик (Ротердам).
– У конкурсі переміг проект, який показує нам новітні підходи до того, як ми
хочемо пам’ятати про нашу історію в міському просторі, – зазначила заступник
директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Анна Бондар. –
Що особливо приємно – автори з України! Нарешті наші українські архітектори
створюють потужну конкуренцію світовим архітекторам!
Згідно з проектом, майбутній Музей Революції Гідності отримає пішохідну
меморіальну зону та алею пам’яті й стане парковим громадським простором.
Координатор ініціативної групи постраждалих на Майдані Павло Сидоренко
підкреслив, що у членів жюрі та родин Героїв Небесної Сотні є певні пропозиції
щодо проекту, тому він буде ще доопрацьований авторами. Оригінали конкурсних проектів (в тому числі макети, колажі матеріалів) експонуватимуться з 22
лютого до 22 березня в Будинку архітектора.
Фото Олексія ІВАНОВА та Бориса КОРПУСЕНКА
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ЩО ТУРБУЄ

Влада – громада: думки,
пропозиції, скарги
Як правильно
оформити звернення?

Рада безпеки:
як Казахстан примирив
членів РБ ООН
У Раді безпеки ООН пройшла чергова ротація головування – Казахстан після місяця на чолі ключового органу
найголовнішої міжнародної організації планети поступився місцем Кувейту. Поступився з почуттям виконаного
обов’язку. За місяць головування Казахстан зробив на цій
посаді чимало, тож можна підбивати підсумки.
Січень 2018-го видався неспокійним в контексті налагодження
міжнародних відносин.
З початку нового року в Афганістані відбулося відразу кілька найбільш смертоносних за останні роки терактів...
На Близькому Сході сталося чергове загострення: Туреччина почала
повномасштабну військову операцію проти курдів у Сирії…
На корейському півострові на тлі підготовки до Олімпіади ядерна
загроза КНДР знайшла зовсім інші, глобальні, обриси, навіть незважаючи на деяке потепління відносин між Сеулом і Пхеньяном.
Такі теми не залишив без уваги Казахстан з позиції Голови СБ ООН.
Чотири засідання в Раді пройшли стосовно ситуації на Близькому Сході. У цілому за «круглим столом» члени РБ збиралися більше 20 разів.
І завжди теми цих зустрічей були актуальними для багатьох країн.
Як правило, не всі події у світі виносяться на порядок денний Радбезу
ООН. Це відбувається на розсуд членів РБ або його голови. Казахстан
намагався винести на обговорення по-справжньому важливі теми,
загальні для всіх загрози і ризики, які в двосторонніх перепалках між
собою країни часом не помічають.
З 2000-го року кількість терактів у світі зросла у 10 разів. Лише в
2016 році бойовики здійснили атаки в 104 країнах – це більше половини світу. Як часто нині зустрічається інформація про Афганістан у
стрічці новин та інформаційних бюлетенях на ТБ? На тлі санкційних
воєн, політичних перепалок і гонки озброєнь, він майже не привертає
до себе уваги. А, між іншим, загроза там стала ще більш масштабною.
Афганській темі Казахстан присвятив окреме засідання Ради безпеки.
Представники країн СБ ООН вперше з 2010 року особисто відвідали
Афганістан. Із 13 по 15 січня делегація послів усіх 15 членів Ради побувала в Кабулі, щоб на місці оцінити ситуацію і зробити висновки.
Ще одне питання, яке стало ключовим під час головування Казахстану
в Раді безпеки ООН – нерозповсюдження зброї масового знищення.
Країни хизуються ядерними арсеналами і «червоними» кнопками.
Ті країни, які на собі відчули наслідки використання зброї масового
знищення, розуміють, що стрімко зростаюча в світі ядерна загроза
несе катастрофу.
І справа навіть не в кількості зброї масового ураження у світі (а
вона об’єктивно зростає), і не в географії її поширення. Важливий
сам факт її наявності.
Як справедливо зауважив Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, виступаючи в Раді безпеки ООН, збільшення країн-власників
зброї масового знищення (ЗМЗ) створює ризик потрапляння цієї зброї
в руки терористів. Зброя масового знищення може стати можливістю
взяти реванш за програну боротьбу із застосування традиційної зброї.
І тоді постраждають всі.
Тобто нерозповсюдження ЗМЗ сьогодні – це, по суті, питання виживання людства. Цей меседж Казахстан спробував донести цьому
світу, скориставшись головною трибуною. І це був не просто заклик, а
в традиціях казахстанської зовнішньої політики – детальний план, як
сьогодні мінімізувати ядерну загрозу. Зокрема Нурсултан Назарбаєв
запропонував виробити реально працюючий механізм покарання за
придбання і поширення зброї масового знищення, а також ускладнити
вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який поки
залишається інструментом стримування у світі.
А щоб ці заходи по-справжньому працювали, Казахстан закликав
країни почати нарешті діалог, а не небезпечні перепалки, і довіряти
один одному. Довіра – це те, чого так не вистачає сучасним міжнародним відносинам, що могло б вирішити всі конфлікти і кризи в
світі, зробило б зброю масового знищення абсолютно непотрібним і
марним. Бути успішною і авторитетною державою можна ж і без неї.
Казахстан доводить це на своєму прикладі.
Головування в РБ ООН часом вважають формальністю. Але досвід
Казахстану показує, що можна до справи підходити дуже виважено і
відповідально. Адже засідання Ради безпеки проходили без перепалок
і суперечок, а всі резолюції приймалися одноголосно.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання
чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому
прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або
переданим громадянином до відповідного органу,
установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до
чинного законодавства.

Як потрапити на особистий
прийом до керівництва
Київської міської державної
адміністрації?
Під час попереднього запису на особистий прийом
до керівництва Київської міської державної адміністрації громадянин подає письмове звернення,
в якому зазначає прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання, зміст порушеного питання, прохання
про особистий прийом.
Запис громадян на прийом до голови Київської
міської державної адміністрації проводиться у разі,
коли питання, порушене громадянином, не вирішено
після особистого прийому першим заступником,
заступниками голови Київської міської державної
адміністрації чи начальником Головного управління
(управління) тощо.

Як дізнатися про наслідки
розгляду звернення, надісланого
на адресу Київської міської
державної адміністрації?
Для довідок за зверненнями громадян Ви можете
звернутися до контактного центру КМДА з номерів
мереж фіксованого зв'язку м. Києва за телефоном
15-51 (дзвінки сплачуються згідно тарифу оператора
фіксованої мережі) або з мобільних телефонів за
номером 205-73-37 (дзвінки сплачуються згідно
тарифу оператора мобільного зв’язку).

В який термін розглядається
звернення?
Відповідно до статті 20 Закону України «Про
звернення громадян» звернення розглядаються і
вирішуються у термін не більше одного місяця від дня
їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації
або його заступник встановлюють необхідний
термін для його розгляду, про що повідомляється
особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні,
не може перевищувати сорока п'яти днів.
Фото Павла ПАЩЕНКА

Чи можна записатись
по телефону на особистий
прийом до голови Київської
міської державної адміністрації,
першого заступника голови чи
заступника голови Київської
міської державної адміністрації?
Запис по телефону на особистий прийом громадян до голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника голови чи заступника
голови Київської міської державної адміністрації
не проводиться.

Куди звертатись стосовно
отримання земельної ділянки
в оренду або в постійне
користування?
Розгляд та вирішення питань землекористування
перебувають виключно у межах компетенції Київської
міської ради. Так, процедуру надання в користування
земельних ділянок у м. Києві фізичним і юридичним
особам та оформлення права користування землею
на підставі прийнятих Київською міською радою рішень визначено Регламентом розгляду питань щодо
набуття та реалізації права користування землею у
м. Києві, затвердженим рішенням Київради.
Особа, яка має намір одержати земельну ділянку в
оренду або у постійне користування, повинна звернутись з відповідним клопотанням (заявою) до Київської
міської ради. У складі Київської міської ради діють:
відділ забезпечення діяльності заступника міського
голови – секретаря Київради та з питань звернень
громадян, на який покладено обов'язки з реєстрації
звернень громадян, і управління з питань землекористування та містобудування Київської міської ради.
На підставі згоди Київської міської ради за договором із особою, яка має намір одержати земельну ділянку, землевпорядними організаціями розробляється
документація із землеустрою. Розроблена документація
з відповідними погодженнями в установленому порядку подається до Головного управління земельних
ресурсів для підготовки проекту рішення Київської
міської ради. Проект рішення Київради погоджується
з постійною комісією Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури, після чого
передається на розгляд Київської міської ради.
Отже, для розгляду питання землекористування
необхідно звернутися з відповідним клопотанням
(заявою) до Київської міської ради.

Яке звернення не підлягає
розгляду?
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також
таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Подання громадянином звернення, яке містить
наклеп і образи, дискредитацію органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших
посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі
та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

На яку адресу можна подати
письмове звернення?
01044, м. Київ-044, вул. Хрещатик, 36,
Київська міська державна адміністрація.
Розклад роботи та години прийому громадської
приймальні:
понеділок – четвер: 9.00-18.00
(обідня перерва 13.00-13.45);
п’ятниця : 9.00-16.45 (обідня перерва 13.00-13.45).
Надіслати електронне звернення на е-адресу:
zvernen@kmda.gov.ua;
Телефон відділу особистого прийому громадян
(044) 202-75-94

Телефон відділу опрацювання письмових звернень громадян (044) 202-75-33
Телефони відділу аналітичної роботи та контролю: (044) 202-75-74, (044) 202-75-82, (044) 202-75-23
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-бачення. Вибір редакції:
« ІНТИМНИЙ СЛОВНИК »

« ОДИН ДЕНЬ »

ВІВТОРОК

01.55
« КНИГА ІЛАЯ »
ПОНЕДІЛОК

16.25

ICTV

СЕРЕДА

ICTV

« ПЕРСІ ДЖЕКСОН.
МОРЕ ЧУДОВИСЬК »
ЧЕТВЕР

США, 2010 р. Реж. Аллен Хьюз,
Альберт Хьюз. У ролях: Мілла Куніс,
Гарі Олдман, Дензел Вашингтон.
Після всесвітньої катастрофи Америка перетворилася на випалену
пустелю. По безкрайніх дорогах,
що кишать бандами, які ворогують
між собою за воду і їжу, мандрує
мудрий Ілай, потрапляючи в суще
пекло...

ТЕТ

США, 2013 р. Реж. Ф Тор
Фрідрікссон. У ролях: Дуглас
Сміт, Логан Лерман, Олександра
Даддаріо.
Персі вирушає на пошуки
свого друга Гроувера, який
потрапив у пастку до циклопа
Поліфема. На кону стоїть «Табір
напівкровок»: хтось отруїв
священне дерево Талії, а це
означає, що захист табору осьось впаде і вже ніщо не зможе
втримати чудовиськ.

« ЛЮДИ ІКС »
П’ЯТНИЦЯ

21.00

Як повідомили «Вечірці» в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, у п’ятницю,
суботу і неділю в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Зокрема 23 лютого в місті торгуватимуть в Голосіївському
районі на просп. Голосіївському, 116, на просп. Академіка Глушкова,
25-53, в Дарницькому – на вул. Анни Ахматової, 31, на перетині вул.
П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Деснянському – на вул. Академіка
Курчатова (в межах вул. Мілютенка та Братиславської), в Дніпровському – на вул. Гродненській, 1/35-17-а, на вул. Алма-Атинській, 64-74,
в Печерському – на перетині вул. Л. Первомайського та Мечникова,
у пров. Виноградному, 4-6, в Подільському – у пров. Полковому
(в межах вул. Білецької та Полкової), в Святошинському – на вул.
Підлісній, 8, на вул. Сільській, 16, в Солом’янському – на вул. Освіти
(в межах вул. Вузівської та М. Кривоноса), у пров. Ковальському (в
межах вул. Металістів та Смоленської), в Шевченківському – на вул.
Ружинській, 16-18 (біля скверу), на перетині вул. О. Гончара, 65-а
та Б. Хмельницького, 94, на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, на вул.
Ризькій, 1, на вул. Деревлянській, 16-20.
У суботу в столиці ярмаркуватимуть в Голосіївському районі на
вул. Голосіївській, 4-10, на вул. Паньківській, в Дарницькому – на вул.
Ревуцького, на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Деснян-

ТЕТ

США, 2000 р. Реж. Брайан
Сінгер. У ролях: Фамке
Янссен, Х’ю Джекман, Холлі
Беррі, Джеймс Мердсен,
Тайлер Мейн.
Люди Х – діти атомного
століття, надістоти. Кожен
із них був народжений у
результаті унікальної генетичної мутації, що наділила
їх даром. Професор Чарльз
Ксавьє хоче, щоб мутанти і
люди жили в світі...

ЯРМАРКИ

Де скупитися

К1

США, Велика Британія, 2011
р. Реж. Лоун Шерфіг. У ролях:
Том Місон, Енн Хетеуей, Джим
Стерджесс.
Вперше Ем і Декс зустрілися
15 липня на випускному в
коледжі й провели разом
лише один день. А потім
прийшла ніч, і вони ...вирішили
залишитися друзями. Молоді
люди будуть зустрічатися в той
самий день через рік, два...

США, 2001 р. Реж. Гай Дженкин. У ролях: Джессіка Альба,
Хью Денсі, Боб Хоскінс.
Прекрасна острів’янка стає
добровільною наложницею
англійського чиновника. Дівчат,
подібних до неї, називають
«інтимними словниками»:
вони допомагають колоністам
освоювати місцеву мову і
звичаї... в ліжку.

20.30

00.00

ВІДПОВІДІ на сканворд від 15.02.2018 р.

ському – на вул. Милославській
(в межах вул. М. Закревського
та просп. В. Маяковського),
на вул. О. Сабурова (в межах
вул. О. Бальзака та просп. Маяковського), в Дніпровському – на
вул. А. Бучми, 2-10, в Оболонському – на вул. П. Калнишевського, 1-5, в Печерському – на
вул. Катерини Білокур, в Подільському – на просп. Степана
Бандери (біля Куренівського
парку), в Святошинському – на
вул. Академіка Кіпріанова, 2-28,
в Солом’янському – на вул. Стадіонній (в межах вул. Митрополита В. Липківського та Богданівської),
в Шевченківському – на вул. В. Василевської,1-17.
У неділю ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на вул.
Маршала Конєва (в межах вул. М. Ломоносова та В. Касіяна), в
Дарницькому – на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,
в Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах вул. Райдужної
та Старосільської), в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах вул.
Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в Солом’янському – на вул. Ф. Ернста,
14-а, в Святошинському – на бульв. Академіка Вернадського, 79, в
Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38.
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Немає ліків кращих
за кохання...
120-міліметрова міна.
Живим залишився лише
Дмитро…
Дмитро познайомився зі
«Я не міг поворухнусвоєю майбутньою дружитися, не відчував тіла, –
ною в столичному госпіталі, пригадує АТОвець. – Поруч
де йому ампутували пальці лежали мертві побратими.
руки та лікували важке
Із останніх сил покликав
поранення. Лілія виходжуна допомогу – ледве провала його як волонтер.
хрипів, проте мене почуНевдовзі вони побралися.
ли. Я до військової служби
Молодій сім’ї трохи більше
закінчив медичне училище,
двох років.
тому підказував бійцям, що
потрібно робити. А поранення
Боєць 30-ї окремої механі- було серйозним – мені вирвало
зованої бригади Дмитро Блохін м’язи на руках і ногах, відірвало
на Донбасі з перших днів АТО, частину пальців на лівій руці
пройшов чимало «гарячих то- й понівечило голову. Це була
чок» – Савур-Могилу, Степанів- мінно-вибухова травма, медики
ку, Красний Луч, Дебальцеве. 3 вважають її однією з найважчих.
червня 2015 року поблизу сели- У столичному військовому госпіща Луганське на Світлодарській талі переніс із десяток операцій.
дузі отримав важке поранення. Декілька осколків й досі сидять у
Тоді він зранку стояв на посту, тілі та голові. Лікарі дивувалися,
аж раптом почався
що я зміг вижиобстріл. Вороги гати і запитували,
тили крупнокалі- Дмитро активно займаєть- звідки у мене
ся спортом – навіть узяв стільки оптиберними мінами
прямо по наших участь у марафоні морської мізму».
піхоти в Америці, де випозиціях, але поВолонтер
кинути їх бійці не ступали колишні військові Лілія, яка ще з
могли, бо зазвичай з багатьох країн світу, які 2014 року допопід таким «примагала поранемають важкі поранення
криттям» їх атаним бійцям,
кували диверсійно-розвідувальні мало не знепритомніла, вперше
групи. Тож хлопці кинулися до побачивши Дмитра, – його тіло було
окопу, і майже одразу їх накрила вкрито суцільними бинтами. Боєць
Микола ПАЦЕРА

потребував чимало допомоги, зокрема й психологічної, яку й стала
надавати йому Лілія. Вони багато
часу проводили разом, і невдовзі
Діма відчув, що закохався у цю
жінку, що була значно старшою
за віком. Не приховував почуття
ні від оточуючих, ні від неї, якій
присвячував вірші. Лілії він теж
припав до душі, але спочатку вона
не показувала це бійцеві – мала
гіркий досвід першого шлюбу, та
й умови, в яких зароджувалося їх
кохання, були далеко не романтичними.

Любов лікує краще від усіляких ліків. Саме вона допомагала
Дмитрові швидше одужувати. Тож
невдовзі вже зміг пересісти в інвалідний візок, який йому дістала
Лілія. Згодом поранений перейшов
на милиці, а незабаром став ходити з палицею, допомагав жінці
готувати волонтерські пакети з
ліками, продуктами, речами. Навіть
лікарі дивувалися такому швидкому
одужанню, а Діма лише посміхався
загадково – він мав дуже сильний
стимул.
Справжнім випробуванням
їх почуттів стала розлука, коли
Дмитро Блохін поїхав на місяч-

ну реабілітацію до Словаччини.
Хлопець настільки засумував за
Лілією, що одного разу не витримав
і запропонував їй, спілкуючись у
скайпі: «Виходь за мене!». Офіційну
пропозицію зробив пізніше, коли
повернувся до Києва. Жінка зустрічала його в аеропорту «Бориспіль»,
і боєць прямо посеред залу став на
коліно і подав їй обручку.
«Ми все любимо робити удвох,
– щиро говорить Дмитро. – Навіть
мити посуд чи пекти пироги – головне, разом. Дуже мені подобається робити дружині сюрпризи
– дарую квіти, приношу зранку
каву у ліжко. А ще ми ходимо до
госпіталю, де Лілія допомагає
пораненим бійцям, а я підтримую їх морально, показуючи
власним прикладом, як потрібно реабілітуватися після
важких травм. Хоча й сам досі
вживаю знеболюючі, погано
сплю від головного болю, але
намагаюсь не піддаватися,
переборювати неміч силою духу,
якої у мене вистачить на кількох. А
ще підказую хлопцям, як оформляти
документи на інвалідність, отримання разової матеріальної допомоги та
інших виплат».
Дмитро активно займається
спортом – навіть узяв участь у марафоні морської піхоти в Америці,
де виступали колишні військові
з багатьох країн світу, які мають
важкі поранення. А ще він виробив
власні правила психологічної підтримки, в яких основними пунктами є: радіти життю за будь-яких
обставин, уміти визнавати свої
помилки та виправляти їх. І кохати
так, щоб цього почуття вистачало
на двох на довгі роки…

Реклама

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Тепло єдиної родини
Михайло КАМІНСЬКИЙ

З луганчанкою Юлією Малаховою ми познайомилися в
останній день минулого року.
В місці компактного проживання восьми сімей – переселенців з Донбасу на вулиці
Академіка Курчатова, 22, що
за кілька зупинок від станції
метро «Лісова». В одній кімнатці на першому поверсі нежитлового приміщення, де раніше
була поліклініка, проживає ця
молода мати-одиначка разом
зі своєю 12-річною донькою
Іолантою та семимісячним
немовлям. Як з’ясувалося, без
електропостачання, під постійною загрозою відключення
інших комунікацій.
У Луганську вона закінчила університет, отримала вищу освіту за спеціальністю «управління персоналом
та економіки праці». Вийшла заміж
за луганчанина Андрія, народила
доньку. Жили щасливим сімейним
життям. Хто б міг подумати, що все
так повернеться…
А розпочалося все з низки проросійських та проукраїнських мітингів.
Малахови намагалися не пропускати
жодного… проукраїнського. Щоб
бути в курсі всіх подій. Їхня родина мала тверде переконання, що
Батьківщину, тобто Україну, зраджувати не можна. Неабиякі надії
активісти покладали на позачергові
президентські вибори. Юлія навіть
була довіреною особою кандидата
в президенти. Чоловік очолював

виборчу комісію, а брат увійшов до її
складу. Та вибори так і не відбулися.
А сепаратизм процвітав, проросійські
найманці насідали.
Якось чоловіка і брата затримали
так звані ополченці. Посвідчення
членів виборчої комісії стали незаперечним доказом їхньої провини
перед «молодою республікою». Далі
за сценарієм – «у підвал».
На щастя, через кілька днів хлопцям вдалося вирватися з підвалу
обласної адміністрації, де їх утримували. Повернулися з поламаними
ребрами, відбитими нутрощами,
подавленими морально.
– Коли рани у чоловіків зажили,
ми вирішили залишити Луганськ, –
говорить жінка. – Майже останнім
потягом поїхали до Києва...

У Київській громаді обліковано
майже 160 тисяч вимушено
переселених осіб з тимчасово
окупованих районів
Життя вимушених переселенців,
звісно, не мед. І Юлія Малахова за
три роки відчула це на собі. Спочатку орендували дешеве житло на
Троєщині. Потім за допомогою брата
перебралася туди, де мешкає зараз.
Не просто було з роботою.
– В Києві нараховується майже
одинадцять тисяч таких сімей. Серед цих людей – 78 тисяч 729 осіб
працездатного віку, 2 996 дітей і 4
407 людей з інвалідністю. Майже
40 тисяч громадян поважного пенсійного віку, – констатує радниця
міністерства соціальної політики
Олександра Магурова.

…Пенсіонери Віктор і Наталя Толстих з початком бойових дій на
Донбасі перебралися до Києва із
шахтарського міста Ровеньки. Після
смерті матері Наталя перевезла до
столиці і 89-річного вітчима (тут вже
давно жила старша донька Ірина).
Свій великий власний будинок, як й
інше майно, продати не було можливості. Залишили все під наглядом
родичів і сусідів.
– Шкода було покидати рідне місто, але іншого виходу ми не бачили,
– розповідає Наталя Віталіївна.
Багато років подружжя Толстих
пропрацювало на одній з місцевих
шахт в Антрациті. Дружина – машиністом-оператором з підйому зміни
шахтарів, чоловік Віктор – енергетиком. Звісно, обоє непогано заробляли, отримали достойну пенсію.
Як порядні господарі, копійку до
копійки вкладали в облаштування
свого затишного родинного гніздечка. Хотіли по-людськи доживати
тут в старості, щось залишити дітям-онукам. Але війна перекреслила
всі плани.
На щастя, коли родина приїхала
в столицю, було ухвалено державну програму «Доступне житло» від
Держфонду сприяння молодіжному
житловому будівництву. Передбачалися значні фінансові преференції,
зокрема для вирішення житлової
проблеми вимушеними переселенцями. Тож родина Толстих зуміла
скористатися цією державною допомогою.
Минулий рік вони вважають щасливим – придбали жадані квадратні
метри в столиці, нарешті відчули
себе справжніми киянами.
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СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ

Як уникнути
«кримінального
атракціону»


ЗУХВАЛІ КРАДІЖКИ
У ТРАНСПОРТІ СТАЛИ, НА
ЖАЛЬ, БУДЕННИМ ЯВИЩЕМ
У СТОЛИЦІ

Ніна ГУЦУЛ

Це трапилося у середмісті Києва, на популярному тролейбусному маршруті.
На черговій зупинці до салону увірвалася галаслива юрба явно не місцевих
людей у строкатому одязі, яка швидко
оточила жінку-кондуктора поважного
віку, а потім напрочуд тихо і швидко
полишила тролейбус.
Кондуктор заходилася й надалі продавати
квитки, та виявилося, що вся її денна виручка
зникла. Жінка була в розпачі, в очах – сльози. Адже поцуплені гроші – не свої, а отже,
їх доведеться компенсувати з її і без цього
невеликої заробітної плати…
Наївно було б вважати, що наразі крадіжками в громадському транспорті промишляють винятково громадяни певного соціального прошарку. Наші гаманці, мобільні
телефони тощо крадуть й цілком пристойні
на вигляд «інтелігенти» (іноді в окулярах,
при краватках чи з портфелями), ніжного
віку красиві дівчата-підлітки та навіть, уявіть
собі, симпатичні бабусі з сивими буклями і
допотопними ридикюлями. Далеко не завжди
це професійні «щипачі», іноді на подібні
протиправні дії певних осіб спонукають не
так потреба поживитися чужими грошима чи
майном, як пошуки адреналіну і засобів самоствердження у такий «екстремальний» спосіб.
Згідно з даними головного управління
Національної поліції в місті Києві, щоденно в столиці фіксуються 8-10 кишенькових
крадіжок. Втім, всім зрозуміло, що інформація охоплює тільки офіційно зареєстровані
випадки, адже далеко не всі постраждалі,
особливо, якщо сума втраченого невелика,
будуть витрачати час на написання офіційної
заяви.
Покласти край ситуації із крадіжками у
транспорті вирішили в комунальному підприємстві «Київпастранс». Зокрема в цьому
КП запустили перший з серії соціальних
проектів «Не дай злодію шанс!». Відтепер в
столичних тролейбусах, трамваях, автобусах на видноті розміщуються плакати-попередження з порадами, як вберегтися від
кишенькових злодюжок.
Проект «Не дай злодію шанс!» – це нагадування для киян, як поводитися в «годину пік».
Головне – ніколи не втрачати пильності та
бути уважним.

НА ЗАМІТКУ
 До транспорту заходьте швидко і не
затримуйтеся біля дверей.
 Будьте уважні та пильнуйте свої речі.
 Тримайте сумку перед собою, перевіряйте, чи не розстібнута вона і чи немає на ній
порізів.
 Гаманець краще зберігати у внутрішніх
кишенях і в жодному разі не залишати його в
задніх кишенях штанів.
 Якщо крадіжка все ж трапилася, терміново звертайтеся до поліції за номером 102.

«Зелена дорога»,
віртуальний гаманець
і куди здати вторсировину


ІННОВАЦІЙНІ МІСЬКІ ПРОЕКТИ ДОПОМОЖЕ ПОКРАЩИТИ KYIV SMART CITY

Марія КАТАЄВА

З 17-ти проектів до
акселераційної програми відібрали 7. Автори
дізнаються, де можна
знайти гроші на проект і
як правильно подавати
свої рішення потенційним інвесторам, писати
тендерну документацію, зможуть використовувати технічні можливості та дані міста. В разі
успіху «розумні рішення» знайдуть інвесторів
чи стануть пілотними
проектами, які реалізуються у столиці.
Що ж корисного пропонують киянам?
Для всіх, хто має рахунок
в банку, призначений віртуальний гаманець Smart City
Wallet. Це мобільний додаток,
який дасть змогу швидко проводити транзакції в системі
міської цифрової інфраструктури. Наприклад, оплачувати
комунальні послуги, штрафи,
придбати електронний квиток
в транспорті. Для водіїв в нагоді стане Green Road («Зелена
дорога») – цей мобільний додаток визначить оптимальну
швидкість пересування ав-

томобілем, щоб потрапити
в «зелену хвилю» (тобто на
зелений сигнал світлофорів).
Цікавий прототип «Геній
парковки» придуманий для
боротьби з автохамами, він
інформуватиме владу і громадськість про факти порушення правил парковки. Користувачі мобільного додатку
фотографуватимуть водіїв, які
паркуються неправильно, – і
ця інформація буде доступна
онлайн.
Власники електрокарів,
яких поки що небагато, зможуть в майбутньому оцінити переваги OnCharge. Це
хмарний сервіс з управління зарядними станціями для
електротранспорту. Споживач

ПРОЕКТИ

Ніна ГУЦУЛ

Кілька місяців тому в столичній
школі №61 стартував спільний з
Академією кодування пілотний
курс програмування для дітей,
який реалізується в рамках програми Smart Citу School. Перші
результати – досить обнадійливі.
Не випадково пілотний проект IT-факультативу запустили саме в київській
школі №61 (Шевченківський район).
Адже цей навчальний заклад широко
відомий в столиці як спеціалізований – із
поглибленим вивченням інформаційних
технологій. Та й яка дитина в наш час
не зацікавиться перспективою значно
глибше, ніж пересічні однолітки, пізнати
безмежний комп’ютерний світ? Тож тамтешні школярі разом із адміністрацією
залюбки пристали на цікаву пропозицію.
Амбітний проект IT-факультативу від
Kyiv Smart Citу та Академії кодування
поки що стартував у тестовому режимі,
з перспективою подальшого масштабування у всіх столичних навчальних закладах. А безпосередньо нова навчальна
програма вже була апробована на курсах,

через мобільний додаток матиме змогу знайти найближчі
вільні заправки, прокласти до
них маршрут, переглянути
тариф, доступність тощо. А
комунальним підприємствам
програма показуватиме загальний баланс, витрати електроенергії, що дасть змогу
управляти балансуванням
навантаження в піковий час.
Школярам розробили спеціальну програму Evolution.
Це електронний щоденник
з системою тестування – в
онлайн-кабінеті батьки та
діти зможуть побачити оцінки
та рекомендації для навчання і особистісного розвитку,
на що варто звернути увагу.
У квітні розробники хочуть

протестувати прототипи в
кількох навчальних закладах.
Корисний сервіс для міських підприємств пропонує
проект «Єдина диспетчерська
Overvis». Вона може об’єднати об’єкти комунального
господарства в єдину службу
контролю та консолідувати
інформацію про споживання ресурсів. Таким чином
підприємство матиме змогу
регулювати навантаження на
обладнання та через систему
сповіщення оперативно дізнаватися про аварії.
Мобільний додаток EcoBrd
показуватиме розташування найближчих громадських
вбиралень, баків для вторсировини, пунктів прийому
батарейок та вторсировини,
а також державних установ.
– Цю ідею ми придумали зі
школярами в рамках проекту
«Відкривай Україну». Діти
самі обрали екологічний напрямок, – поділився куратор
проекту Ярослав Шептій. –
На акселератор подалися, бо
не дуже підковані технічно. В
ідеалі хочемо зробити додаток, за допомогою якого сортувати сміття було б простіше.
Потрібен зручний інтерфейс,
прокладання маршрутів. А
також, щоб користувачі могли
самі додавати місця на мапу...

Smart Citу School:
успіх на старті
які протягом року проводились у Kyiv досвід ми готові використати в навчанні
Smart City Hub.
нової групи в 61-й школі, а в перспективі
Kyiv Smart Citу School – це навчальна – й інших шкіл столиці. Адже без ІТ-освіти
платформа, що має на меті комплексно нині нікуди. Навіть якщо ваша дитина не
доповнювати вже існуючу навчальну збирається працювати в цій сфері, подібні
програму додатковими знаннями в га- знання однозначно позитивно вплинуть
лузі інновацій і технологій, змінюючи на розвиток її особистості. Дякуємо за
формат подачі інформації, усуваючи ініціативу та підтримку старт-голові
наявні проблеми шкільного навчаль- Шевченківського району Олегу Гарязі
ного курсу та формуючи нові підходи та смарт-директору школи Неллі Устич.
і практики. Її ініціатори намагаються
На думку голови Шевченківської
охопити всі сегменти дітей шкільного районної державної адміністрації
віку, запускаючи для них безкоштовні Олега Гаряги, в майбутньому інформапрограми або на партнерській базі, або ційно-комунікаційні технології будуть
в рамках шкільних факультативів.
невід’ємною складовою будь-якої профеІ ось перший етап пілотного навчаль- сії. Тож пілотний проект ІТ-факультативу
ного проекту на ІТ-факультативі для в спеціалізованій школі з поглибленим
учнів п’ятих класів закінчився. За кіль- вивченням інформаційних технологій
ка місяців допитливі
№61 – це відкриття
нових перспектив і
школярі навчилися саАмбітний проект IT-фа- конкурентних переваг
мостійно розробляти
цікаві комп’ютерні ігри культативу від Kyiv Smart в майбутньому. Таку
Citу та Академії кодуван- думку поділяє й директа анімацію, впевнено
ня поки що стартував
відкриваючи для себе
тор школи Неллі Устич.
загадковий світ алгоНе має сумнівів, що
у тестовому режимі, з
ритмів та програмуперспективою подальшо- відтепер, коли школявання. Швидкі успіхи
рі мають змогу набуго масштабування у всіх
стали можливими завти фахову грамотність
столичних навчальних
дяки таланту чудових
значно раніше (зазвизакладах.
викладачів-волонтерів
чай, згідно програмі,
– Кирила Савченка і Марка Коваленко. затвердженій Міністерством освіти, з 1-го
– Я радий, що наш тестовий проект класу дітям викладають інформатику, з
пройшов успішно, – поділився в мережі 8-го розпочинається поглиблене вивчендиректор Департаменту інформацій- ня інформаційних технологій, а в 10 та
но-комунікаційних технологій КМДА 11-тих класах – профільне навчання), юні
та співкоординатор ініціативи Kyiv столичні програмісти підкорюватимуть
Smart Citу Юрій Назаров. – Отриманий все нові комп’ютерні вершини.

20 БУДЬМО ЗДОРОВІ
Ніна ГУЦУЛ

Не лише безмежний Інтернет, а й традиційні оголошення і навіть сарафанне
радіо підкажуть усім охочим, як при потребі отримати бажані лікарняні, форми
095 для студентів, довідки
про вагітність чи щеплення
та перепустки до басейну…
Ціна питання – 100-500 гривень.
Послуги користуються попитом,
особливо в такому великому мегаполісі, як Київ, і протистояти цій
«епідемії» лікарняних підробок
важко. Інтернет переповнений
оголошеннями, які здебільшого
картають бюрократію в поліклініках, де для отримання лікарняних
листів чи якихось довідок треба
вистояти в черзі до багатьох лікарів. Натомість пропонують (навіть
з доставкою додому) потрібний
документ. При цьому запевняють,
що працюють «у правовому полі».
«Вечірка» зателефонувала до
однієї із таких не надто втаємничених контор і, замовляючи
потрібну довідку, запитала: чи не
виникне згодом проблем з таким
документом? Приємний жіночий
голос завчено запевнив: «Наданням
усіх документів займаються лікарі
саме того закладу, печатки якого
будуть поставлені на документі».
Як мовиться, приїхали…
Ось на такому фоні урядово-громадська ініціатива «Разом проти
корупції» взялася за поетапну
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Підроблюють
не лише ліки…

Більш надійним запобіжником корупційній
складовій у схемі «лікарі–посередники–пацієнти»
може стати Єдиний електронний реєстр (ЄЕР)
листків непрацездатності
розробку механізму подолання
розповсюдженої практики фальшування медичних документів.
Розпочати вирішили з лікарняних. Адже корупційні ризики при
оформленні листків непрацездатності наразі дуже великі. За інформацією Фонду соцстрахування,

НОУ-ХАУ

Щоб робити
безкровні операції

в Києві зафіксовано показовий
випадок, коли закладом охорони
здоров’я було видано близько 20
тисяч лікарняних, левову частку
яких люб’язно оформлювали лише
два медики – головний лікар і терапевт. У середньому упродовж дня
один із них видавав 75 документів.

ТОЧКА ЗОРУ

За найскромнішими підрахунками,
такими діями бюджету нанесено
збитків на суму близько 1 млн
гривень.
Експерти вбачають проблему
в безконтрольності. Адже за рік
фахівці Фонду соцстрахування
спроможні перевірити лише близько 11% лікарняних. Отже, «сито»
поки «діряве». Більш надійним
запобіжником корупційній складовій у схемі «лікарі–посередники–пацієнти» може стати Єдиний
електронний реєстр (ЄЕР) листків
непрацездатності.
Утім, на думку координатора
ініціативи «Разом проти корупції» Оксани Величко, для реального запровадження ЄЕР необхідні
встановлення і дотримання чітких
нормативів, громадський супровід процесу їх запровадження.
Наразі ж маємо багато варіантів
фальсифікації лікарняних. Окрім
фіктивного листа непрацездатності, лікар може видати й справжній здоровій людині (приклад
столичної лікарні у цьому сенсі
дуже красномовний). Не треба
бути фахівцем, аби зрозуміти:
запровадження ЄЕР тут мало чим
допоможе, адже той «виловить»
лише явні фальшивки…

Юрій ЗІНЧУК, сімейний лікар,
член правління Асоціації
сімейних лікарів Києва:
– Кияни стали оформлювати
менше листків непрацездатності, тому що бояться втратити
роботу. Більше того, є випадки,
коли самі пацієнти намагаються
скоротити термін перебування на лікарняному, просять
якомога швидше закрити його.
Важко відмовити цим людям. А
коли лікар приймає понад 40
пацієнтів за 2 години, часу на
внесення даних до електронної
бази просто немає. Але й електронний варіант не ідеальний.
Скажімо, коли я працював з
комп’ютерною базою, вірус її
знищив...
Електронний варіант меддокументів, особливо лікарняних, не ідеальний і не в змозі
попередити всі порушення. Але
фіксація в ЄЕР все ж здатна
запобігти більшості такого роду
зловживань, а роботодавець
матиме змогу перевірити, хто
насправді видав працівникові
довідку: лікар з медустанови
чи махінатор із шахрайської
контори (при цьому розробники обіцяють, що роботодавці
матимуть обмежений доступ
до лікарняного і не отримають
дані щодо хвороби співробітника).

А ВИ ЗНАЄТЕ?

Як зберегти здоровим хребет

У СТОЛИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЩЕЛЕПНОЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ І СТОМАТОЛОГІЇ
ПРОВЕЛИ УНІКАЛЬНЕ ХІРУРГІЧНЕ
ВТРУЧАННЯ, ЩО ПОВЕРНУЛО
ПАЦІЄНТКУ ДО ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ


Петро ЗУБЕНКО

Ця історія розпочалася ще десять років тому,
коли дев’ятнадцятирічній Ірині через пухлину видалили частину нижньої щелепи. Те, що
залишилось, закріпили титановою пластиною.
Згодом пластина почала відходити, у неї розхиталося кріплення. А через деякий час узагалі
зламалась, і її довелося видалити.
На допомогу прийшли новітні технології. Річ у тім,
що якщо поставити будь-яку стандартну пластину, навіть найкращу і найякіснішу, вона все одно рано чи
пізно зламається внаслідок механічного впливу. Тому
виготовили таку комп’ютерну модель щелепи, якій не
страшні механічні навантаження. Модель надрукували
на 3D-принтері.
У Центрі щелепно-лицевої хірургії довго шукали, де
виготовити необхідний імплантат. Зрештою зупинились
на Бельгії – завдяки оптимальному співвідношенню
ціни і якості. Виготовлена модель шляхом селективного
лазерного спікання. До неї додається сертифікат, з усіма
стандартами і вимогами.
Операцію, згадану вище, проводив головний щелепно-лицевий хірург Києва Василь Рибак. Йому асистували
лікарі клініки. Операція пройшла успішно. Відновлено цілісність і функціональність щелепи. За допомоги
комп’ютерних технологій було проведено моделювання
й відсутніх фрагментів.
А Ірина тепер має намір повернутися до своєї професії
перукаря. Сама не вірить, що все обійшлося. Про хірургічне
втручання нагадує лише невеликий шрам на обличчі…
А нещодавно в Центрі щелепно-лицевої хірургії і
стоматології успішно пройшли випробування нового
обладнання – радіохвильового високочастотного апарату
для хірургії. Або, іншими словами, радіохвильового ножа.
Цей прилад німецького виробництва, у якого точність
розрізів вища, ніж при лазерній хірургії. Він дозволяє
робити безкровні операції.

Хребет є нашою опорою, підтримує організм і забезпечує
рухливість тіла. Експерти поділилися деякими рекомендаціями, які потрібно дотримуватися, щоб хребет залишався
здоровим на довгі роки:



Піклуйтеся про поставу. Намагайтеся тримати спину прямо,
де б ви не були – на роботі, або вдома, де вас ніхто не бачить. Втягуйте
живіт, щоб він не випинав уперед.
Також стежте за тим, щоб плечі були
злегка розгорнуті назад і вільно опущені по боках. Неправильна постава
призводить до стиснення нервів між
хребцями. Це може стати причиною
болю в спині й порушення кровообігу.
Виконуйте фізичні вправи.
Основна мета вправ – підтримання в тонусі м'язів спини і живота,
адже саме вони утримують хребет.
Для цього відмінно підійдуть вправи
на прес та на розвиток мускулатури
попереку. Підтримувати в тонусі й
водночас розслабляти хребет допомагає йога.



Що стосується спорту, то краще за
все для спини підходить плавання.
І не забувайте про розтяжку, вона
дуже важлива.
Ну а зняти напругу в хребті можна
за допомогою такої вправи: з’єднайте
руки, схрестивши пальці, після чого
витягніть їх вперед на рівні грудей.
Округліть спину так, щоб вона прийняла форму літери «с», і витягніть
руки якнайдалі. Повторіть вправу
п'ять разів.
Уникайте накопичення токсинів. Правильне харчування не
менш важливо для хребта, ніж хороша
постава і фізичні вправи. Рекомендується виключити зі свого раціону жирну, рафіновану і солодку їжу. Також
варто уникати смаженого і фастфуду.
Подібна їжа провокує накопичення
токсинів у хребті, що призводить до
появи різних захворювань і проблем.
Обов'язково включіть у свій раціон
горіхи (наприклад, мигдаль), рибу,
свіжі фрукти та овочі, дотримуйтеся
питного режиму і пийте чисту воду.
Це допоможе очистити організм від
токсинів, що накопичилися.





Стежте за вагою. У повних
людей проблеми з хребтом
зустрічаються набагато частіше,
ніж у тих, чия вага знаходиться в
межах норми. Чим більше ви важите, тим більше навантаження несе
ваш хребет.
Масаж. Якщо вас уже турбують
болі в спині, зверніться до масажиста, який допоможе вилікувати
контрактуру. Для профілактики
болю в спині деякі люди вважають
за краще відвідувати масажиста
один раз в тиждень. Масаж дозволяє
підтримувати мускулатуру спини в
тонусі й розслабляє хребет. Завдяки
масажу вдається зняти напругу.
Не піднімайте важкого. Якщо
вам усе ж доводиться піднімати
важкі предмети, робіть це правильно,
займаючи відповідну позу. Робіть
це обережно, без різких рухів. Щоб
підняти важкий предмет, необхідно
сісти, зігнувши коліна. Намагайтеся
присісти якомога нижче, після чого
обхопіть предмет руками. Випрямляйте поступово коліна, повертаючись у початкове положення.





СПОРТ-ТАЙМ
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КУМИРИ

Віктор ХЛУС
ХЛУС:: «У

футбол потрапив
пізно і зовсім випадково»
Олександр ПИРЛИК

60-річний ювілей відзначив
колишній нападник київського «Динамо» Віктор
Хлус. Вболівальники завжди любили його за відмінні
«голеодорські здібності» та
неабияке почуття гумору.
Віктор Іванович погодився
поділитися із читачами «Вечірки» деякими спогадами
про своє спортивне життя.
– Відомо, що футболом ви
почали займатися вже у підлітковому віці…
– Так, на той час мені вже виповнилося 15 років. До того займався легкою атлетикою, і виходило
досить непогано. Коли навчався у
інтернаті (Віктор Хлус народився у
місті Новгород-Сіверському Чернігівської області. – Авт.), не пропускав жодних районних і обласних
змагань. Постійно їздив до Чернігова на різноманітні турніри. Пам’ятаю, навіть виграв крос на 1000
метрів, відібравшись на чемпіонат України… Футбол, звичайно,
теж любив. Грав за школу, потім і
за збірну міста. Але легка атлетика
була тоді у мене на першому місці.
– І все-таки футбол переміг?
– Коли переїхав до Чернівців,
продовжував тренуватися, виграв
першість України серед технікумів. На стадіоні частенько перетинався з футболістами місцевої
«Буковини». Одного разу в них не
вистачало гравця для спарингу, от
я і напросився зіграти. Хоча навіть

бутс для мене не знайшлося. Але,
мабуть, чимось я тренеру Михайлу Мельнику сподобався. Дещо
несподівано для мене він сказав:
«Завтра чекаю тебе на тренування,
через два дні у нас – матч, будеш
готуватися». Так все і почалося.
Можна сказати, щасливий випадок. Через два дні, дійсно, зіграв
за «Буковину», через два місяці
став… капітаном команди. І вже
у першому колі дебютного сезону,
виступаючи за «Буковину», забив
12 м’ячів.
– Але затримались там недовго?
– У головній команді провів
лише один сезон, а потім мене
запросили до Києва. На перегляд
приїхало близько 20 футболістів,

командою ми зустрічались, але
перший тайм провели вкрай невдало. В мене взагалі нічого не
виходило, і один з ветеранів у
роздягальні почав досить різко
висловлюватися на мою адресу. Я сидів знічений, опустивши
голову, а коли підвів її, побачив,
що мені в обличчя летить бутса!
На щастя, мав непогану реакцію
і встиг ухилитися...
Так, багато чого траплялося,
але ніхто ні на кого не тримав
образ. Розумієте, в кожній команді
повинно бути кілька 30-річних
чоловіків, які б своїм авторитетом
і досвідом могли вчити зовсім
«зелену» молодь. У свою чергу,
коли юнак виходить разом із такими футболістами на поле, він
уже не дозволить собі зайвий раз
розслабитися.
– А з кого брали приклад?
серед них був й Вадим Євтушенко,
– З особливим почуттям вдячноякий теж нещодавно відзначив сті згадую Віктора Колотова. Велиювілей. Звичайно, коли виходив кий був футболіст. Коли я потрапив
на поле грати за «Динамо», хви- у «Динамо», його кар’єра йшла
лювався, але нам,
на спад. Коновачкам, дуже долотов часто
Знаєте, Київ
помагали ветерани
отримував
для мене особтравми, а
команди.
коли від– Багато хто го- ливе місто. Я
новлювавворить про «дина- можу годинами
ся, грав за
мівську дідівщину».
розповідати, що і чому дубль. Але
Була вона, чи це вимені тут подобається, я к г р а в !
гадка?
– Дідівщина? Я але заміню все це одним Розуміння
футболу –
б не стверджував
словом – «дім».
на вищотак категорично.
Швидше, це була своєрідна школа му рівні. Самовіддача – нейжиття. Пригадую випадок, що мовірна. Йому було все одно: оснотрапився на зорі моєї динамів- ва, дубль чи тренувальний матч.
ської кар’єри. Не пам’ятаю, з якою Викладався повністю: підкати,

зіткнення, боротьба. Наприкінці
матчу на його вологій від поту
футболці неможливо було номер
розгледіти. Загалом, у «Динамо»
було, в кого вчитися і з кого брати
приклад. У моєму становленні як
футболіста це зіграло велику роль.
– Ви були партнером у нападі
з Олегом Блохіним. Легко чи
важко було з ним грати?
– Олег на той час був справжньою зіркою, авторитетом. Міг
і гримнути, коли хтось віддавав
незручний пас. Але все це робочі
моменти. Судячи з результатів, у
нас виходило досить непогано…
– Кого б ще ви відзначили у
складі «Динамо» того часу?
– Леоніда Буряка, який міг віддати точну передачу з будь-якої
точки майданчика. Просто феноменальне бачення поля і партнерів. Й досі дивуюся, як йому це
вдавалося. А ще дуже подобалось
грати з Вадиком Євтушенком. Ми
з ним ровесники, до того ж одночасно потрапили у «Динамо».
Це сприяло якомусь особливому
взаєморозумінню.
– До речі, ви, як і Вадим Євтушенко, жили та грали у Швеції.
А чому потім повернулися?
– Швеція багато чого мене навчила. І вести правильно бізнес, і
сумлінно дотримуватись законів.
Але нас із дружиною завжди тягнуло додому. Остаточно ж повернутися вирішили, коли у середині 90-х
приїхали до Києва з сином Олегом у відпустку на кілька тижнів.
Перед від’їздом назад до Швеції
Олег запропонував: «А давайте
залишимось ще на кілька днів».
Так ми й залишились, щоправда,
назавжди... Знаєте, Київ для мене
особливе місто. Я можу годинами
розповідати, що і чому мені тут
подобається, але заміню все це
одним словом – «дім». Здається,
воно повною мірою характеризує
моє ставлення до Києва…

БОРОТЬБА

Борець – це не обов’язково «богатир»
Олександр ПИРЛИК

Сьогодні «Вечірка»
а» пропонує своїм
читачам поговорити
ити про такий видовищулярний не лише у столиці
ний і колись популярний
вид спорту, як боротьба.
ротьба. Проте, чи завжди
відповідають дійсності
сності деякі чутки та міфи
оборств та чи варто запро цей вид єдиноборств
йматися ним у юному
ному віці?
Так склалося, що борорців багато хто уявляє
яє
собі, як дещо незграббних, похмурих і небагатослівних
гатослівних
спортсменів. Насправді
вді ж, якщо ви
и
потрапите на їх тренування,
ування, навряд
д
чи стримаєте посмішку.
шку. Адже в арсеналі занять із цього виду
иду спорту чимало «веселих» вправ: стрибки,
перекочування, гімнастика.
настика.
– У боротьбу я потрапив
трапив
у третьому класі. Дуже
же сподобалось розмаїття вправ, до
того ж усе проходило
ло в ігровій
формі, – розповідає тренер із боротьби
початкових класів «Школи спорту» Дмитро Полтавець.
Спеціально на наше
ше прохання наставник
розвінчав й кілька розповсюджених
зповсюджених стереотипів.
Як виявилося, для занять
нять із боротьби абсолютно
не важлива «богатирська»
рська» будова тіла. У кожного
анатомічного типу є свої переваги і недоліки.
– Як правило, високі
исокі й худорляві борці беруть
своєю гнучкістю та спритністю, а кремезніші – силою. Загалом у боротьбі
тьбі передусім важливий інтелект та

реакція, аби пристосуватись до перебігу
пер
подій
на килимі, а тіло – це лише інструмент,
інс
–
пояснює Дмитро. – Також п
помилково
вважають, нібито боротьб
боротьба не підходить для молодшого шкіл
шкільного віку
– мовляв, надто вже травматичний
трав
це вид спорту.
Може й так, якоюсь м
мірою, але це
сстосується
ст
осується більш серйозного
серйо
рівня
змагань і більш дорослих сп
спортсменів.
У дитячі
дитячій
ч й же боротьбі все п
чі
по-іншому.
Малеча менше схильна до трав
травм, тому що
зв’язки у діток еластичніші і м’язи більш
м’які. До того ж трену
тренування для
зовсім маленьких – це просто гра.
– Ніхто не постави
поставить дитину
одразу
од
дра
р зу ж у спаринг. А змагання
змаган
у житті
юних
ю
юн
их спортсменів з’являються л
лише через
рік-півтора занять, – продовжує
продовж тренер.
– І ще побутує оманливе уявлення,
що борці незграбні
незграбн та «важкі». Можливо, ч
через свої
«габарити» м
ми й справляємо
ля
я єм
м о таке враження,
в
але насп
насправді – це
не так. Через
Ч
специфіку ттренувань у
борців ггармонійно
розвиваються всі
розвива
групи м’язів.
Тому вже через
півроку занять
з
спостерігаємо неабиякі
стерігаєм
позитивні зміни у
позитив
статурі спортсстату
мена. Але це той

випадок, коли атлетичність аж ніяк не заважає зробити,
наприклад, сальто або ж з легкістю пройтись по канату.
А ще боротьба дуже демократичний вид спорту. Для
того, щоб розпочати нею займатися, не потрібно купувати
спеціальний інвентар чи форму. Футболка, шорти, чешки – ось і все для початку. Згодом, якщо новачок виявить
бажання займатися боротьбою більш серйозно, можна
докупити трико та «борцівки», вартістю по 400 гривень.
Погодьтеся, не так вже й дорого, особливо, коли йдеться
про силу та здоров’я вашої дитини.

ДУМКИ ВГОЛОС
Ірина МЕРЛЕНІ, перша в історії олімпійська
чемпіонка з жіночої боротьби:
– У боротьбу я прийшла
досить пізно – у 15 років. До
того займалася гімнастикою
і… як це не дивно, шахами.
Але з інтелектуальною грою
у мене не склалося – у гуртку були одні хлопці, і мій
батько – тренер із боротьби – забрав мене до себе.
Не скажу, що в тій секції
було багато дівчат, але я,
бодай, завжди перебувала
під наглядом тата. Спочатку в мене абсолютно нічого не
виходило: то ногу не так поставлю, то кидок не через
те плече виконаю. Але згодом втягнулася і зовсім не
шкодую, що не продовжила грати у шахи.
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ПРЕМ’ЄРА

Українська легенда
«ожила» на сцені


У КИЇВСЬКОМУ ТЕАТРІ ОПЕРЕТИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ВИСТАВУ «МАРУСЯ ЧУРАЙ»

Марія КАТАЄВА

КІНО

Тіні забутого «Слова»
заробляють на публічних читаннях
його творів. Хвильового називають
«українським Кафкою», а новела
Прем’єрою минулого року
«Я (Романтика)» стала справжньою
названо документальну
літературною легендою ще за його
стрічку київського режисежиття.
...Якщо режисер Лесь Курбас –
ра Тараса Томенка «Будинок «Слово». Дехто ходив
справжній денді, то драматург
на фільм і двічі.
Микола Куліш, автор неперевершеної комедії «Мина Мазайло», геть
Фільм – про заборонених у ра- байдужий до одягу, навіть новеньдянські часи письменників 20-30-х кий піджак «сидить на ньому як
років XX століття, майже всі вони мішок», і Куліша часто сприймають
були розстріляні 1937-го, відтак на як «простого робітника».
десятиріччя викреслені з історії
...Шалений успіх Володиминашої літератури. Твори багатьох із ра Сосюри. Коли письменники
них почали публікувати наприкінці приїжджали на завод чи фабрику,
80-х та у 90-і роки, одначе старше аби читати перед робітниками
покоління киян, ті, кому за 45-50, свої твори, слухачі, варто було їм
досі не читали книжок більшості з дізнатися, що у складі делегації є
мешканців того харківського бу- Сосюра, «більше нікого й слухати не
динку літераторів (його називали хотіли»! З кадрів старої кінохроніки
«Слово»).
чути, як вони дружно скандують:
Фільм – незвичайний. У ньому «Со-сюра! Со-сюра! Со-сюра!».
немає біографічних даних письІ далі звучить несподівано моменників і переліку їхніх творів, лодий голос поета:
«Коли потяг у даль загуркоче,
немає «говорячих голів», які б розпригадаються знову мені
лого розповідали про творчість і
дзвін гітари у місячні ночі,
короткий життєвий шлях персонапоцілунки й жоржини сумні...»
жів стрічки. Таке концептуальне
рішення авторів є напрочуд симСтрічка викликає емоції. Першу
патичним. Увесь фільм зітканий її частину неможливо дивитися без
з коротких спогадів, що звучать теплої посмішки, а то й веселого
за кадром, із пожовклих від часу сміху, бо ж не можна не сміятися,
фотографій та скупих уривків ста- дивлячись на всі ті ексцентричні
рої кінохроніки. Це переводить витівки, які дозволяють собі Остап
стрічку до розряду художніх, адже Вишня та Сосюра, чи на дивацтва
дрібні, часто суто побутові деталі «правильного» Павла Тичини та
з життя її героїв створюють цілу завжди схвильованого Хвильового.
галерею повнокровних образів
Але поступово у тканину стрічмайстрів слова 30-х років, ніби ки вплітаються тривожні нотки.
воскрешаючи їхні
Доноси... Наклезабуті тіні.
Фільм – про заборонених пи... Цензура....
...Ось поет-фуНа прем’єрі п’єси
у радянські часи
турист Майк ЙоМ. Куліша «Магансен. Високий, письменників 20-30-х ро- клена Граса» в
ставний, гамірний ків XX століття, майже кожній гримерці –
і дуже веселий. всі вони були розстріляні по чекісту, і кожен
Поверхом нижче 1937-го, відтак на де- безцеремонно обживе Павло Тичишукує артистів.
сятиріччя викреслені з
на, й галас у кварА далі все – тратирі Йогансенів історії нашої літератури гічно. На вулицях
йому так дошкуміста з’являються
ляє, що майбутній класик пропонує голодні селяни, попід будинкаколезі... обмінятися квартирами. ми лежать ледве живі від голоду
Той погоджується.
діти... Жах і розпач... Самогубство
...Енергійний і веселий Михайль Миколи Хвильового... І – арешти,
Семенко – майстер неймовірних арешти... Останні листи з далеких
поетичних алітерацій. Добряче і холодних Соловків...
Автор стрічки – київський рехильнувши, починає «антісовєтскіє разговори». Дотепний, він жисер Тарас Томенко, номінант
якось жартує: «І не забудьте: мій кількох кінопремій. Співавтор
псевдонім – Тарас Шевченко!».
сценарію – відома поетеса Любов
…Микола Хвильовий, автор Якимчук (народилася та жила в
геніальної повісті «Санаторійна Луганській області, зараз переїхала
зона» та літературного гасла «Геть на Полтавщину, працює в Києві),
від Москви!», яке ще 1926-го дуже авторка кількох збірок поезій, зорозлютило самого Сталіна. Хви- крема, «як МОДА» й «Абрикоси
льовий рвучкий і дуже емоційний. Донбасу».
Він швидко стає найпопулярнішим
Сценарій фільму написано на
письменником 20-х років, у нього основі архівних джерел. Робота над
навіть з’являються... двійники, які стрічкою тривала чотири роки…
Юлія КОЛЕСНИКОВА
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У лютому з аншлагами
пройшли перші покази поетичної драми про
народну поетку-піснярку
Марусю Чурай, поставленої
за романом у віршах Ліни
Костенко. Режисером став
запрошений з Херсона Сергій Павлюк. У його інтерпретації історичного твору
головною є доля самої
Марусі, дівчини, яка насамперед хоче бути щасливою.
Для Сергія Павлюка це вже четверта постановка «Марусі Чурай» –
в інших варіантах вона йшла в
театрах Миколаєва, Рівного та
Херсона. Сама Ліна Костенко дала
режисерові особистий дозвіл на
роботу з власними творами – ще
починаючи від «Дум про братів Неазовських», що стала дипломною
роботою Павлюка в Черкаському
театрі. У опереті ж до творчості
Ліни Костенко звернулися вперше.
– Ми відкриті для співпраці
й без сумніву йдемо на експерименти. Позиціонуємо себе як
театр широкого профілю, тобто всіх видів мистецтв, у першу
чергу музичного. Є упередження
щодо розподілу на музичний і
драматичний театр. Якщо брати природу мюзиклів, багато з
них створені за творами великих
драматургів, – каже очільник
Національної оперети Богдан
Струтинський. – Із Сергієм Павлюком хотіли співпрацювати давно, спочатку був задум поставити
«Граф Монте-Крісто». Зрештою,
зупинилися на нашому національному бренді Ліні Костенко, бо ми в
першу чергу – український театр.
Я теж працював із цим матеріалом.
Робив виставу «Весна і світле воскресіння» у Харківському театрі
на стажуванні після інституту.
«Маруся Чурай» у нас вийшла дуже
символічною – говоримо не лише
поезією, музикою, а й образами.
За сюжетом Марусю Чурай судять за вбивство її коханого Гриця.
Насправді дівчина не винна. Хоч
Гриць і зрадив її, він сам випив
отруту, що приготувала для себе
Маруся. Але судді виносять смертний вирок, бо «дівчина згубила
хлопця». Тоді козак Іван Іскра,
який захищав її, їде до Богдана
Сцена з ви
стави

Хмельницького. І той наказом залишається надія. Твір проймає
рятує Марусю від смерті, бо вона до сліз – але завдяки катарсису,
не просто дівчина, а душа і голос сльозам ми очищуємо свою душу.
народу. У творі переплітаються І тоді може народитися щось нове
дві сюжетні лінії – особиста (вза- та світле.
ємини Марусі Чурай та Грицька
Над сценографією і костюмами
Бобриненка) та історична (бо- працювали Сергій та Наталія Риротьба українського народу проти дванецькі. Реквізит на сцені пропольської шляхти). Режисер же ак- стий та символічний водночас. На
центував на людських взаєминах. краю – купки землі, з яких ростуть
– Головне у виставі – історія яблуні (дерево життя). Біля них
самої Марусі, не як образу Укра- молодиків проводжають на бій.
їни, а як людини. Зі школи Лесю Чавунні казанки, звичний атрибут
Українку, Тараса Шевченка, Ліну сільських хат, перетворюються на
Костенко читають як патріотич- символ смерті – їх одягають на
ний пафосний
голову хлопцям, які
матеріал. Але у Складові успіху вистави – померли. До речі,
них усі історії
слова, що стосуютьгеніальна поезія Ліни ся національно-вив першу чергу
про людей. Про Костенко, сильні образи, звольних змагань
сценографія і, звісно, Богдана Хмельїх тендітні душі,
які легко можна
ницького, резонумузичний матеріал
зруйнувати. Доють із сьогоденням
росла Маруся залишається дити- – «Чотири роки йде війна, а досі
ною, якій болить, яка може сміяти- просвітку нема». Щодо вбрання, то
ся і плакати. Через кожну окрему у Марусі воно найскромніше. Діособистість вистави говорю про вчина одягнена в сорочку та світлу
весь народ уцілому. Доля цієї ді- плахту, без оздоблень і яскравих
вчини, яку вважають піснею Укра- кольорів – лише червона стрічка
їни, важка. Але вона просто хоче в косі.
бути щасливою. Моє послання –
Складові успіху вистави – гелюбіть і бережіть один одного, бо ніальна поезія Ліни Костенко,
життя занадто коротке, – пояс- сильні образи, сценографія і, звіснює режисер Сергій Павлюк. – но, музичний матеріал. Окрім «Ой
Намагався зробити не суцільну не ходи, Грицю», «Грицю, Грицю,
драму, а життєствердну історію. до роботи», які за легендою напиАби, незважаючи на трагедію, сала сама Маруся Чурай, звучать
глядачі відчули, що все буде добре, інші народні пісні в сучасному
аранжуванні Сергія Нестерука.
Деякі маловідомі – їх збирав
брат режисера Руслан Павлюк
в етнографічних експедиціях
по селах.
– Я вимагав не грати на сцені, а жити, проживати свою
роль. У Ліни Костенко чудовий
поетичний текст. Але треба
було не просто красиво прочитати, а пропустити крізь себе,
передати характери, відчуття.
Для акторів оперети це був
виклик, але вони впоралися.
Сподіваюся, глядач сприйматиме виставу не очима чи вухами, а душею. Це дуже духовна
робота, про щось сокровенне
в нашій нації, – впевнений
Сергій Павлюк.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 22.02

п’ятниця, 23.02

Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 2,0
Вологість
повітря (%) 80
о
Відчувається -6

-2

Сильна
хмарність
Атм. тиск 753
о Вітер (м/с) 2,2
Вологість
повітря (%) 65
о
Відчувається -10

-7

ЦІКАВО

Про Карпати

неділя, 25.02

субота, 24.02
Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 751
о Вітер (м/с) 3,2
Вологість
повітря (%) 67
о
Відчувається -15

-9

Ясно
Атм. тиск 754
о Вітер (м/с) 3,7
Вологість
повітря (%) 68
о
Відчувається -19

 Ще одним дивовижним
фактом про Карпати є те, що
в одному з мальовничих куточків Тячівського району є
по-справжньому казкове місце
— печера з прозорими стінами.
Це карстова печера, яка була
сформована в юрський період в
вапнякових породах і утворена
2-ма камерами, розташованими перпендикулярно один до
одного. Стіни камер вкриває молочно-білий прозорий кальцит
і зелені патьоки. Все це нагадує
візерункові квіти з каменю, про
які ми колись читали в казках.
 Недалеко від села Середнього Водяного в Рахівському
районі Закарпатської області
можна відвідати справжні скелі
з ієрогліфами. Але це зовсім не
справа рук китайців, які відпочивали в старовину в гірському царстві. За ієрогліфи
тут нескладно прийняти знаки
хвилеподібної форми, утворені
хвилями найдавнішого моря.
 Найвищим деревом у Карпатах є 140-річна європейська
модрина. Вона була зрубана в
Рахові і мала висоту 54 метри.

ЗНАКОВІ ОБРАЗИ
ЛЮДИНИ

-12

ТРАДИЦІЇ

із найсумніших творів в історії
музики. А «Мелодія» Мирослава Скорика пронизує наскрізь,
створюючи картинки, образи
та відчуття для кожного слухача. Ці та багато інших творів
прозвучать 24 лютого о 18.00
у Кірсі Святої Катерини (вул.
Лютеранська, 22), щоб вшанувати
пам’ять полеглих на Майдані у
2014 році. Пам’ятаємо: герої не
вмирають.

ТЕАТР

 У Карпатах, виявляється, є
музей лісу, який працює в селі
Усть-Чорна. У ньому можна
познайомитися з експозицією,
що розповідає про професії
лісорубів. Крім того, відвідавши цей унікальний заклад, ви
побачите колекцію транспорту,
призначеного для лісових робіт.

 Найбільшим духовим музичним інструментом в Карпатах є трембіта, що являє собою
конусоподібну трубку з дерева.
Вона не має отворів з боків,
зате в довжині досягає близько чотирьох метрів. Чутність
звуку цього чудо-інструменту
перевищує 10 кілометрів. Якщо
ви відпочивали на Буковині або
Гуцульщині, то, без сумніву,
встигли насолодитися чарівним
звучанням трембіти.

ВИСТАВКИ

В Музеї Івана Гончара відбулося відкриття виставки «Людина в образах» номінанта на
здобуття Національної премії
України імені Тараса Шевченка, художника Андрія Ментуха.
Тему людини в образах Андрій
Ментух розкриває впродовж не
одного десятиліття своєї творчої
діяльності. Знак його творчості,
глибокої за змістом та з промовисто сучасною естетикою, характеризують «Образи» художника
як невід’ємна складова широкого
контексту європейського сучасного мистецтва.
22 лютого вшановується пам’ять
єпископа Панкратія Тавроменійського, який жив у І ст., і Панкратія
Печерського (XIII ст.). Останній був
ченцем Києво-Печерського монастиря, лікував хворих.
 Якщо почати лікувати будь-яку
хворобу саме на Панкрата, – це добрий
знак, хворобу можна буде перемогти.
23 лютого відзначається пам’ять
святих Прохора і Харлампія. У народі
говорили, що у цей день потрібно
обов’язково помолитися святому
Харлампію, щоб отримати захист
від загибелі без покаяння.
 Ясний місяць на Прохора – будуть грози.
25 лютого – Мелетія. В пам’ять
архієпископа Антіохійського, що
жив у IV ст. За старих часів вранці, коли були морози, виставляли
на три доби призначене для сівби
зерно. За повір’ям, воно мало дати
найкращий урожай.
 Якщо на Мелетія гарна й сонячна
погода, то й літо буде гарне.
26 лютого – Мартиніана, Зої і
Фотинії. Ці святі жили в Малій Азії
в V ст. Мартиніан двічі втікав від
жіночої спокуси — спочатку Зої, а

потім Фотинії, які згодом розкаялись
і вели праведне життя. Здавна святий
Мартиніан вважається рятівником
від розпусної пристрасті.
27 лютого – 12 греків-будівельників Успенського собору в Києві. Цей
головний храм Києво-Печерського
монастиря було споруджено в 70-ті
роки XI ст. За переказом, Пресвята
Богородиця явилася в Константинополі дванадцяти будівельникам
церков, дала їм золото і веліла звести
церкву на честь її Успіння — закінчення земного життя. Коли греки
прибули до Києва, князь Святослав
Ярославич подарував монастирю
поле, на якому мали спорудити собор. На очах численного натовпу з
неба зійшов вогонь і попалив усю
рослинність на відведеній ділянці.
28 лютого вшановують пам’ять
святого Онисима, якого також називали Онисим-вівчар, тому що
саме в останні дні лютого належало
здійснювати обряди, що обіцяють
хороший приплід овець. За повір’ям,
цього дня зима з весною починає
боротьбу – кому йти попереду, а
кому назад повернути.
 Багато води на дорогах – чекай
доброго сінокосу.

СМАЧНОГО!

Готуємо сирник по-львівськи
Це щось насправді неймовірно
смачне і запам’ятовуюче. Кожна
львівська кав’ярня вважає за честь
мати в своєму асортименті поряд з
іншими десертами саме його.
Інгредієнти:
Для сирника: 800 г сиру, 350 г цукру, 150 г вершкового масла,
6 яєць, 3-4 зварених картоплини, 100 г родзинок), цедра 1 апельсину.
Помадка: 300 г цукру, 1/2 склянки води, 1 ч. ложка оцту, 50 г шоколаду, 1 ст. ложка вершкового масла.
Приготування:
Сир і картоплю треба подрібнити блендером до однорідної ніжної консистенції. Додати по одному жовтку, постійно розтираючи.
Додати м’яке масло і цукор, постійно розтираючи до пухкої маси.
Додати помиті і обсушені родзинки та апельсинову цедру. Акуратно
вимішати зі збитими на пухку піну білками.
Викласти у довгасту форму, простелену пекарським папером.
Випікати 35-40 хвилин при 180°С. Дати охолонути. Вийняти з форми.
Полити зверху помадкою (зварити з цукру, оцту і води сироп.
Розтерти з шоколадом і маслом).
Перед подачею сирник обов’язково витримати в прохолодному місці
мінімум 6-8 годин. Він в цей час дозріває і набуває іншої структури.

ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД
АНТИРАДЯНСЬКОГО
МИСТЕЦТВА

«АЛІСА & ПРИНЦ»

24-го лютого о 19.00 у Сірому
Театрі Чуттєвого психоаналізу
йтиме феноменальний спектакль-головоломка «АЛІСА &
ПРИНЦ». Адреса: Ярославів Вал,
7, Будинок актора (поруч з метро
«Золоті Ворота»).
В абсолютно несподіваних
обставинах зустрічаються Керроллівська Аліса і Маленький
принц з казки Екзюпері. Перш за
все вони мають зрозуміти – друзі
вони один одному чи вороги,
або, може, ще щось інше. Потім
їм доведеться відправитися в
подорож по своїх химерних і
загадкових світах. Зустріти тих,
кого вони пристрасно любили і
нескінченно ненавиділи. Знову
пережити страх, бажання, гіркоту, хіть, жах. Щоб відвідавши
найпохмуріші і лякаючі закутки
минулого, відшукати відповідь
на головне запитання: «Чи було
їхнє життя реальністю або лише
тільки чиїмось затяжним і болісним сном?».

КІНО
В київській галереї «Дукат»
(вул. Рейтарська, 8Б) відкрилася
виставка «[in]formal», присвячена
українському мистецтву 1960-х
–1980-х рр. В експозиції — твори
вітчизняних художників, яким
дорікали за «формалізм», і чия
творчість розвивалася в умовах
мистецького підпілля. Особливу
увагу приділено абстракції, що
була яскравим прикладом антирадянського мистецтва.

КОНЦЕРТИ
ПРИСМАК
ЦИГАНСЬКОГО ДЖАЗУ

23 лютого о 19.00 в Будинку
архітектора пісні блюзової диви
Біллі Холідей виконає український джаз бенд Urban Gypsy.
Колектив продовжує традиції
унікального стилю джаз-мануш,
який ще називають циганським
джазом (gypsy jazz). Цей напрямок об’єднує традиційну музику
циган етнічної групи «мануш»
з джазовими ритмами 30-40-х
років. У складі колективу – традиційні для циганського джазу
акустичні струнні інструменти:
дві гітари, скрипка і контрабас.

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ
СОТНІ

Є моменти в житті, які неможливо забути. Серед таких
моментів — події, які відбулися
у лютому 2014 року. Київський
камерний оркестр вшановує
пам’ять героїв, які загинули
під час жахливих сутичок тих
зимових днів. Програма концерту
Пам’яті Небесної Сотні – це глибокі патріотичні емоції, передані
творами світових композиторів.
Так, Адажіо С. Барбера — один

«ЄВА»

Країна: Франція.
Режисер: Бенуа Жако.
У ролях: Ізабель Юппер,
Гаспар Ульєль, Джулія Рой, Рішар Беррі.
Тривалість: 2 год. 00 хв.
Вікові обмеження: 18 років.
Заможний і багатообіцяючий письменник Бертран під час
сильної хуртовини опиняється
під одним дахом з фатальною
куртизанкою Євою. Одержимий
пристрастю, він жертвує заради
неї своїм багатством, репутацією і
навіть тими, хто по-справжньому
його любив.

«СЕКРЕТНЕ ДОСЬЄ»

Країна: США.
Режисер: Стівен Спілберг.
У ролях: Меріл Стріп, Том
Хенкс, Елісон Брі, Сара Полсон,
Брюс Грінвуд, Джессі Племонс,
Бредлі Уітфорд, Девід Крос.
Тривалість: 1 год. 56 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
До редакції газети Washington
Post потрапляють секретні документи Міністерства оборони
США. Газетярі розуміють – уряд
приховував від народу достовірну
інформацію про війну у В’єтнамі.
Та опублікувавши матеріали,
вони поставлять на карту власну
кар’єру і безпеку. Чи зважаться
журналісти відкрити доступ до
правди?

24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Як покращити
смак вашої кави

26 лютого – 4 березня

ОВНИ, запорука відмін-

ного самопочуття, де можливі збої, – це фізична і
психологічна гармонія, де компроміс інтересів грає провідну
роль. Не пливіть проти течії, активізуєте протидію.

Кава відноситься до тих
напоїв, які люблять і
п’ють майже всі. Більшість людей починають
свій день з чашечки кави,
а деякі п’ють її впродовж
всього дня. «Вечірка»
пропонує декілька порад, які покращать смак
вашої кави і разом з цим
покращать ваш настрій

ТЕЛЬЦЯМ ходити в не-

любах не загрожує: рідні,
близькі, колеги вас люблять,
відповідайте взаємністю і будете
щасливими.

БЛИЗНЮКІВ чекає
успішна самореалізація в
професійній сфері, працюйте з творчим натхненням, заробляйте гроші, втілюйте творчі ідеї,
укріплюйте посадове реноме. А
головне – любіть свою роботу!

 Каву зберігаємо у холодильнику.
Каву потрібно зберігати у герметично закритих ємкостях.
Якщо кава в зернах, то це повинні бути місця з мінімальною
вологістю. Якщо мелена – то її
можна зберігати у закритій ємкості у холодильнику. Не варто
каву тримати місяць. Максимум
– тиждень-два.

РАКИ,

попутний вітер
удачі надуває життєві вітрила в перспективному напрямі. Як в ділах, так і в любові.
Закохані опиняться на сьомому
небі від щастя. Дотримуйтеся даного слова, робіть все з чистою
совістю: дисциплінованість, творча самовіддача – ось перепустка
на олімп популярності.

ЛЕВИ, пильнуйте, аби не

Фото Ірини КРИКЛІ

потрапити під каблук сильніших за себе. Метаючись
між передовою та тилом, збалансуйте «хочу» і «треба» і перевтільтеся в генерала таємного фронту!

СКАНВОРД
 «Ідеально міцна» кава.
Для варіння в турці меленої
кави в середньому потрібно 2 ч.
л. на чашку води (180 мл). Для
надання міцності проварити
каву в турці кілька разів. Довести
до кипіння, але не кип’ятити,
зняти напій з вогню, перемішати
і знову на вогонь.

ДІВИ, «який йшов, такого

АНЕКДОТ
– Лікар порадив мені виїхати
цього літа на Середземне море.
Як ти думаєш, любий, куди мені
податися?

діючий
вулкан на
острові
Сицилія

декоративна
косметика

4047 м2
субтропічна
рослина род. настоятель
монастиря
миртових
(катол.)
борговий
раб

лічильна
дошка у дав.
греків

стар. ручна
зброя

довгохвостий
папуга

чернець

рухома чатитул аристо- стина
крила
крата (англ.)
літака

зосередження думки,
зору, слуху

некультурні
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циновка (в
Японії)

китайська
флейта

рослина –
символ краси

... міокарда
(захворювання)

грецька літера (крихта)

розважає
жінку

чоботи з
хутра

ТЕРЕЗИ,

СКОРПІОНИ на роман-

... природи
(відкрите
повітря)

один з
засновників
Риму

й зустрів» – це про вас. Подібне приваблює подібне. В
діловій співпраці теж. Ваші партнери впливові, авторитетні, чарівні, тож не відставайте.
підбирайте
психологічний ключ до
сердець залежних від вас
людей, колег, помічників, роботодавців та подружіться з ними.
Адже нині сила, влада, на стороні
інших, а вам залишається проявляти дух братства.

додатковий
прибуток
(розм.)

– До іншого лікаря!
* * *
Після святкування дня народження знайомого зустрілися
двоє приятелів.
– Як тобі сподобалася вечірка?
— запитує один.
– Усе було б добре,– відповідає другий,– якби подавали таке
старе вино, як курку, а курку
таку молоду, як вино.
* * *
– Юначе, – сердито каже батько, – ви обіцяли привести мою
доньку додому о 22-й годині.
Зараз уже третя година, і загалом – це не моя дочка!
* * *
– Ви одружений? – запитує
кравець у клієнта?
– Одружений.
– Тоді допишемо: потайна
кишеня у підкладці піджака.

італійський
політик (піти
на все заради мети)

житло у
тюркських
народів

 М’який смак.
Щоб кава мала м’який смак,
додайте 1/2 ч. л. вершкового
масла.
 Карамельний присмак.
Для смачного еспресо мелену
каву треба змішати з 1/2 ч. л.
коричневого цукру на повільному вогні, а потім додати воду.
Можна також в готову каву додати какао. Такий напій подарує
гарний настрій на весь день.

ГОРОСКОП

тичному гребені, любовні
янголи радо допомагають
сердечному тріумфу. Облаштовуйте особисте життя, кохайтеся, фліртуйте, охмуряйте поклонників.
Нині з’ясується, чи відповідає улюблена половинка взаємністю.

СТРІЛЬЦІ, енергопотен-

ціал високий. Метаючись
між сім’єю та роботою, віддайте перевагу родинним обов’язкам. Занедбане особисте життя
вимагає термінової модернізації.

КОЗЕРОГИ, аби уник-

чоловіче ім’я
(скеля)

ризикована
справа

нути конфліктів, уникайте
критики, бо й ви не святі
угодники. Будьте психологом,
прислухайтеся до вимог близьких,
у них інші смаки, потреби, ідеали.

ВОДОЛІЇ у розквіті жит-

мучитель

питна, мінеральна ...

фавн

ландшафт
заплав річок
(тропіки)
акціонерне
товариство

майстер своєї справи

основний
колір

держава в
Азії

віконна
коробка

міра змельної площі

тєвих сил, де пристрасне
«хочу» диктує свої умови.
Узгоджуйте особисту свободу дій
з вимогами оточення, ідіть назустріч їх побажанням. «Дай» і «на»
має бути збалансованим.

РИБИ,

природжені
реакції

самогубство
у японських
самураїв

Склала Оксана БАРКІНА

харизма фонтанує,
вам всюди раді, двері сердець
відкриті навстіж, в службовому колективі благодать. Не промахніться з вибором партнерів, вам
потрібні хазяйновиті практичні супутники як на теренах ділової співпраці, так і в подружньому житті.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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