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Марта КОСТЮК:

«Відчуваю, що можу змагатися
з найкращими тенісистками світу»
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стор. 10-16стор. 10-16

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Бурульки атакують.
Як уберегтися?
– Прогноз, що ми маємо на сьогодні, свідчить про те, що
температура коливатиметься. Буде танути сніг і є велика
загроза падіння криги й снігу з дахів. Це небезпека для
громадян, для авто, що припарковані під будинками.
Тому зараз у місті сформовано 35 бригад, задіяно 30
автовишок. Загалом працює понад 100 працівників житлово-комунальних служб, – повідомив заступник голови
КМДА заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він закликав киян бути максимально обережними, не заходити за обмежувальні стрічки
та протягом цього тижня, поки
існує небезпека, не відпускати
дітей на прогулянки без нагляду.
– Якщо ви помітили небезпечну неогороджену територію
– негайно звертайтеся на міські
гарячі лінії – 1551 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37, – зазначив
Петро Пантелеєв.
Також киянам нагадали основні правила у періоди падінь
бурульок:
 необхідно звертати увагу на
наявність небезпечних утворень
з криги і снігу на дахах будинків;
 не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх
відсутності – звертати увагу на
наявність небезпечних утворень з
криги та снігу на дахах будинків;
 за можливості триматися
на відстані 3-5 метрів від будин-

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Афера Войцехівського...
змінює вивіску
Наприкінці 2017-го Київ заполонила реклама ЖК
«Виноградний». Люди кинулися скуповувати дешеві
квартири. Тим більше, що «при стовідсотковій оплаті за
одну – друга в подарунок»!

Продовження на 5-й стор.

ФЕМІНА

Талант найвищої проби


ЛАУРЕАТОМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПРЕМІЇ
ШЕВЧЕНКА З
ЛІТЕРАТУРИ
СТАЛА ЕММА
АНДІЄВСЬКА

Продовження на 18-й стор.

НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМЕ

ків та інших споруд, вибираючи
найбільш безпечний маршрут
руху вулицями міста;
 слід бути уважними під час
прогулянок у парку, особливо з
дітьми. На деревах утворюється
значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика
брила снігу разом з бурульками.
Проходячи біля високих дерев,
спершу необхідно переконатися,
що немає загрози падіння снігу;
 власникам автотранспорту
не паркувати свої машини біля
будинків;
 якщо під час руху ви почули
зверху підозрілий шум, ні в якому
разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що
відбувається, можливо, це схід
снігу або крижаної брили;
 бігти від будівлі теж не
можна, треба якомога швидше
притиснутися до стіни, козирок
даху послужить укриттям.

ЛЮДИ ТА ДОЛІ

Як жінки
Вершини
у Києві
Тетяни Яловчак
вередували Вона – перша українська жінка, яка підкорила сім найви8 Березня як жіночий
день на території нашої
країни почали відзначати
за часів Радянського Союзу. Однак у українок,
зокрема у киянок, ще
в дореволюційну добу
існував інший жіночий
день – «брикси», коли
чоловіки мали виконувати всі їхні забаганки.
Про ці та інші суто жіночі
обряди у книжці «Чарівні традиції українок»
розповідає письменниця
Лада Лузіна.

щих вершин на різних континентах Землі, що є найбільшим досягненням серед альпіністів світу. За цей спортивний
подвиг ім’я Тетяни Яловчак занесено до національної Книги
рекордів.

Продовження на 19-й стор.

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Ті, хто повертає надію
 ПІСЛЯ СМЕРТІ МАТЕРІ У ЇЇ СИНА ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ
РАКОВУ ПУХЛИНУ
Упродовж п’яти годин столичні лікарі боролися за життя
«двоголового» чоловіка. На операційний стіл хворий потрапив після того, як на його черепній коробці виросла злоякісна
пухлина доволі великих розмірів – приблизно 20 х 20 см.

Продовження на 18-й стор.
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Продовження на 22-й стор.
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ФОТОФАКТ

У Києві відкрилося
Бюро федеральної землі Баварія

Київський міський голова Віталій Кличко наголосив, що
одна з його місій як мера української столиці – відкривати
в Києві якомога більше таких представництв для реалізації
важливих міжнародних проектів.

СПІВРОБІТНИЦТВО

ПРОЕКТИ

ІНФРАСТРУКТУРА

Вулицю Кирилівську
реконструюють
і розширять

Студентський
наносупутник
полетить
у космос

Представники КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанського університету технологій (Польща) уклали
Протокол про наміри щодо створення і запуску спільного наносупутника.
Спільним завданням університетів-партнерів є розробка, проектування і виготовлення електронної платформи спільного наносупутника для
дистанційного зондування Землі.
Підписанню Протоколу передували
консультації та робочі зустрічі, на яких
обговорювалися концепція, технічні й
організаційні деталі розробки і підготовки до запуску спільного наносупутника. Делегація ПУТ відвідала лабораторію наносупутникових технологій
на теплоенергетичному факультеті,
Інститут телекомунікаційних систем,
ознайомилися з роботою та можливостями лабораторій механіко-машинобудівного інституту.
Нагадаємо, Познанська політехніка
є надійним партнером КПІ ім. Ігоря
Сікорського. Нині чинною є угода про
співпрацю двох університетів у рамках програми ЄС «Erasmus +», їх також
пов’язують угоди про подвійний диплом за магістерським рівнем підготовки у галузях біомедичної інженерії та
машинобудування.

Інститут «Київдормістпроект» готує проект
реконструкції вулиці Кирилівської, що на Куренівці у Києві, яка давно вже знаходиться в
занедбаному стані й постійно викликає нарікання автомобілістів.
– Це найдовша вулиця в історичній частині міста, і
всі її 5 кілометрів належить реконструювати, – говорить
головний інженер проекту Рашид Халілов. – Сподіваємося, наступного року розпочнуться роботи і все буде
зроблено в одну чергу. Звичайно, зважаючи на те, що
вулиця дуже довга, роботи виконуватимуть поетапно, на
окремих ділянках обмежуватиметься рух транспорту, але
будуть визначені схеми об’їзду.
Перед проектувальниками стоїть складне завдання
розширення проїжджої частини, облаштування зручних
для пішоходів тротуарів та реконструкції трамвайних
колій. А вони тут незвичайні – це найстаріші шляхи зі
збережених в Києві (по електрифікованих коліях трамваї
возять пасажирів з 1891 року). Вулиця має різну ширину,
деякі споруди стоять на «червоних лініях». Тому проектом буде передбачено знесення нежитлових споруд –
декількох СТО, кафе, прибудов – всього того, що заважатиме нормальному руху по вулиці.
Катерина НОВОСВІТНЯ

ГРОШІ

...І вирішити проблему кадрів дитсадків
Міська влада має намір вишукати у столичному бюджеті кошти для встановлення муніципальних надбавок у
розмірі 30% від посадового окладу педагогам дошкільних
і позашкільних навчальних закладів комунальної форми
власності упродовж 2018 року.
– Щоб столичні педагоги всіх
навчальних закладів отримали
рівні можливості оплати праці,
місто у межах своєї компетенції
може взяти додаткові зобов’язання
і профінансувати 30% надбавок
тим категоріям, які тимчасово
залишилися поза увагою. Причому
виплата такої надбавки протягом
січня-серпня 2018 року можлива

у межах запланованих видатків
міського бюджету на освіту, а на
вересень-грудень необхідно виділити додаткові кошти в обсязі
31,9 мільйона гривень, – наголосив
депутат Київради Вадим Сторожук.
Встановлення надбавок збереже колективи і призупинить
плинність кадрів, вважають у Київраді. Адже станом на 1 лютого,

наприклад, тільки у комунальних
дитячих садочках налічується
понад 300 вакансій.
У січні 2018 року уряд прийняв рішення про підвищення
посадових окладів для педагогів
загальноосвітніх шкіл. Однак педагоги дитячих садочків, творчих і музичних шкіл, вихователі
клубів за місцем проживання
не потрапили до цієї категорії
освітян, тож могли розраховувати
на зростання заробітної платні
лише з 1 вересня 2018 року за
умови виконання держбюджету
у першому півріччі.

– Завдяки таким важливим крокам ми робимо велику роботу.
Впродовж 30 років триває співробітництво між Києвом та Мюнхеном, які є містами-побратимами.
І ми маємо ефективну співпрацю
в багатьох сферах, – сказав Віталій
Кличко.
Він висловив сподівання, що
Україна та Німеччина зможуть
реалізувати багато спільних планів, зокрема в економічній сфері,
машинобудуванні, аграрному секторі, культурних проектах. Віталій
Кличко зауважив, що Київ зацікавлений у подальшому розвитку
економічного співробітництва з
Німеччиною та залученні німецьких інвестицій. І підкреслив, що
Україна, та Київ зокрема, сьогодні
– перспективний ринок. За словами столичного голови, така співпраця має бути інтенсивнішою між
Києвом і бізнес-колами Баварії.

Домовленість про заснування
Бюро було досягнуто менше, ніж
рік тому.
– Я задоволена, що ця ідея була
реалізована протягом короткого
терміну, – зауважила Державний міністр з питань Європи
і міжрегіональних відносин
Баварії Беата Мерк. – Нашою
присутністю в Києві ми хочемо
засвідчити, що ми – надійні партнери для українців. І в Баварії
сподіваються, що Україні вдасться
стати стабільною та процвітаючою
країною. Ми прагнемо підтримувати процес реформ в Україні. Бо
успіх України – важливий для всіх
нас в Європі.
У відкритті Бюро Баварії в Україні також взяли участь міністр закордонних справ України Павло
Клімкін та віце-прем’єр-міністр,
міністр економічного розвитку
і торгівлі України Степан Кубів.

У Києві з’явиться новий
дитсадок і спортивний табір
У Києві побудують дитячий
садок на Позняках і спортивно-оздоровчий табір у
Голосіївському районі.
Переможцем конкурсу з будівництва дитячого садка стало
товариство з обмеженою відповідальністю «Центр дитячого розвитку «Пікабіа».
Наразі здійснюється оформлення права користування земельною

ділянкою. Розроблено та погоджено проект землеустрою, внесено
відповідні дані в міську базу земельного кадастру, зареєстровано
право комунальної власності на
територію.
Крім того, планується залучити інвесторів для облаштування
спортивно-оздоровчого табору
на вул. Подбірній в Голосіївському
районі. Для реалізації цього проекту
проведуть інвестиційний конкурс.

ТАКСІ

Uber вже можна викликати
по телефону

Відтепер замовити поїздку
в таксі Uber можна буде не
тільки за допомогою мобільного додатку, а й зателефонувавши по телефону.
Викликати таксі Uber в Києві
можна за коротким номером 9988,
навіть не маючи облікового запису
в додатку. Всі дзвінки безкоштовні.
Час подачі машини, марка і номер автомобіля, контактні дані водія,
вартість поїздки будуть відправлені в СМС. Орієнтовна вартість поїздки
буде формуватися, виходячи з кілометражу і її тривалості.
Поки що в телефонному режимі можна замовити поїздку тільки
на найближчий час. Також по телефону можна замовити поїздку з
кількома зупинками, це доведеться робити через додаток.
Наразі сервіс надає можливість поїздки тільки в межах Києва, тобто
замовити таксі за містом не вийде. Також для замовлення по телефону
доступний тільки uberX.

МЕТРО

З новою карткою –
без жетона
На чотирьох станціях київської підземки почали працювати каси виключно з картками метро. У них не продають
жетони й можна буде уникнути великої черги, щоб поповнити баланс проїзного.
Нововведення сталися на станціях «Вокзальна», «Хрещатик»,
«Академмістечко» і «Майдан Незалежності». Тут в касах можна
придбати картку або проїзний,
вибрати вигідний для себе тариф,
поповнити або здати проїзний,
повернувши заставну вартість.
Такою картою в Києві вже користу-

ється понад 60 відсотків пасажирів.
Як відзначають в метрополітені,
жетон поступово виводиться з
обігу в столичній підземці. Так,
на окремих станціях вже працюють спеціальні турнікети жовтого
кольору, завдяки яким оплатити
проїзд можна безконтактною банківською карткою.
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ТУРИЗМ

У столиці визначать
туристичні тренди

Наприкінці березня відбудеться найбільша міжнародна туристична виставка
країни UITT’2018 «Україна
– подорожі та туризм».
Провідні національні та світові
туроператори представлять колосальну різноманітність маршрутів
для внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму.
Свою участь в UITT’2018 підтвердили 25 країн, серед яких компанії з
Італії, Китаю, Мальти, Мальдівської
Республіки та США. На виставці
будуть представлені національні
стенди Болгарії, Угорщини, Греції,

Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Кіпру, Куби,
Марокко, Словаччини, Словенії,
Палестини, Туреччини, Тунісу,
України, Шрі-Ланки та стенд регіону Каталонія.
Організатори виставки підготували низку корисних заходів
ділової програми, серед яких окремої уваги заслуговує круглий стіл
Української асоціації активного
та екологічного туризму, а також
заходи, організовані Національною туристичною організацією
України, присвячені новій програмі «Турист України» та темі
гастрономічного туризму в нашій
державі.

РИНОК

Оренда торговельного
місця – через ProZorro
Вперше відбувся відкритий аукціон із продажу торговельних місць на Бессарабському ринку через систему
ProZorro.
Переможець торгів – одне з фермерських господарств – орендував торговельне місце за 9 тисяч гривень на три місяці.
– Продаж торговельних місць на комунальному ринку в центрі
столиці – пілотний проект для Києва, – зауважив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій
Мельничук. – Відбувся лише перший аукціон. Але вже сьогодні
зрозуміло, що продаючи торговельні місця в такий спосіб, можна не
лише забезпечити рівні умови для кожного підприємця, який хотів
би торгувати на Бессарабці, але і збільшити надходження до бюджету міста.

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Бібліотека аудіоказок
в Інтернеті

ДО СВЯТА
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

В Колонній залі КМДА пройшов загальноміський захід із нагоди Міжнародного жіночого дня за участю
жіночого активу столиці, у рамках
якого відбулося нагородження
переможниць міської конкурсної
програми «Киянка року».

Міська конкурсна програма «Киянка року»
започаткована у 2006 році за ініціативи
міських громадських організацій жінок.
Мета – сприяння підвищенню ролі жінок у
суспільному та громадському житті міста.
Організатор конкурсної програми – Департамент соціальної політики спільно з Київським міським Центром роботи з жінками.
Переможницями програми стали жінки-киянки, які своєю діяльністю сприяють
розвитку всіх сфер суспільного життя міста,
є неформальними лідерами в різних галузях, Народна артистка України Оксана Білозір і директор Департаменту
впливають на громадське життя міста.
соціальної політики КМДА Юрій Крикунов

ТЕРМІНАЛ

«Нова пошта»
нарощує
потужності
Компанія «Нова пошта»
відкрила першу чергу
нового сортувального центру в Києві – він
розташований в районі
Жулян.
Термінал може обслуговувати до 1 мільйона посилок
на добу. Перша черга центру
розрахована на обробку тільки посилок і дрібних посилок
(конвертів). Обладнання для
сортування поставила компанія
Vanderlande.
На сьогоднішній день мережа
«Нової пошти» налічує понад
2,3 тис. відділень, 1,4 тис. поштоматів і 37 сортувально-перевантажувальних терміналів у
майже 1 тис. населених пунктів.

ВЕСНА ІДЕ – ВЕСНІ ДОРОГУ!

В Києві одночасно розквітли
70 тисяч тюльпанів
Фото Олексія ІВАНОВА

В оранжереї Печерського
району столиці зацвіли 70
тисяч тюльпанів, які згодом
висадять на клумбах міста.
Сьогодні тут ростуть 50 000
рослин: бегонії, пеларгонії, традесканції, хлорофітум та інші.
– Київ цього року прикрасять
понад 13 мільйонів квітів, вирощених в оранжерейно-парникових
господарствах столиці. Поступово
збільшуємо кількість багаторічних квітів у столиці та створюємо
нові злакові клумби, – розповів
заступник генерального директора «Київзеленбуду» Дмитро
Заруба. – У 2017 році такі клумби
були створені в Голосіївському,
Дніпровському, Дарницькому,
Оболонському районах. Поступовий перехід від вирощування
однорічників на багаторічники

дозволить зекономити бюджетні
кошти і привнести нові форми у
міський дизайн.
Наразі на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів
міста перебуває 10 теплиць, загальною площею 1,6 га. Для того
щоб з весни і до пізньої осені в
місті постійно підтримувалася
краса на клумбах, квіти в теплицях
садять в кілька етапів, а потім, за
необхідності, підсаджують нові.

У відкритому доступі в Інтернеті почав роботу унікальний
проект – бібліотека аудіоказок.
– На запис близько 250 казок
було потрібно декілька тижнів,
– розповів ініціатор проекту
Євген Спірін. – Аудіоказки поки
доступні в двох форматах: на сайті
можна прослухати якусь певну
казку або ж включити радіо, де
малюки зможуть почути інші історії. Відзначається, що всього у
відкритому доступі знаходиться
близько 2,5 сотні казкових історій.
Ще однією примітною особливістю цього проекту є те, що в
якості головних героїв аудіоказок
виступили імениті представники
українського шоу-бізнесу. Так, в

проекті брали участь фронтмен
гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк,
письменник Сергій Жадан, учасник
гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич, Христина Соловей і актор
театру Євген Малуха та багато
інших.
Кожна казка триває буквально кілька хвилин. Здебільшого
тривалість роликів від однієї до
трьох хвилин. Найближчим часом буде створено спеціальний
додаток для смартфонів – він буде
безкоштовним. Брати гроші за
прослуховування аудіоказок не
планується.

ПЕТИЦІЇ

Замість Дружби Народів –
Соборність України
На сайті Київради з’явилася петиція з пропозицією перейменувати пам’ятник «Арка Дружби Народів».
«У зв’язку з втратою актуальності символізму даного пам’ятника
і через появу численних пропозицій про можливість його знесення – пропонуємо перейменувати «Арку Дружби народів» на «Арку
Соборності України», – йдеться в тексті петиції. Автори петиції
відзначають, що це треба зробити на честь 100-річчя Акту Злуки
УНР і ЗУНР. Таким чином можна буде зберегти один з найвідоміших
пам’ятників Києва – надавши йому нового значення.
Відомо, що Арка Дружби Народів відкрилася в 1982 році, вона
розташована в Хрещатому парку на правому високому березі Дніпра. У травні 2016 року столична влада вирішила демонтувати Арку
в рамках закону про декомунізацію. Однак в лютому 2017 року влада передумала демонтувати пам’ятник, бо його знесення обійдеться
країні в 200 тисяч гривень.

АКТУАЛЬНО

Хрещатик cтане четвертим?
 ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ СТОЛИЦІ МОЖЕ ПОТРАПИТИ ДО СПИСКУ ОБ’ЄКТІВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
На глибоке переконання
ініціатора проекту, віце-президента Національної спілки архітекторів
Олени Олійник, такі шанси
є цілком реальними. У
повоєнний час на головній
вулиці міста з’явилися так
звані радянські архітектурні новобудови, які роблять
її воістину унікальною.
– До списку всесвітньої спадщини
включають найоригінальніші об’єкти відповідно до певних критеріїв,
розроблених комітетом ЮНЕСКО.
Наприклад, коли епоха, за якої були
побудовані об’єкти, вже закінчилася
або їх стиль більше ніколи не повториться, – пояснює пані Олена.
Хрещатик номіновано «в пакеті» з такими відомими вулицями
інших країн, як проспект Незалежності (колишня вулиця Леніна)
в Мінську, Карл-Маркс-алеєю в
Берліні та вулицею Маршалківською у Варшаві. Всі ці архітектурні
комплекси уособлюють пафос і
велич повоєнної радянської архітектури 40-50-х років. А отже, наш
Хрещатик може стати четвертим
об’єктом всесвітньої спадщини в
Києві після Софійського собору,

Києво-Печерської лаври та церкви
Спаса на Берестові.
Як відомо, відбудовувати Хрещатик з руїн почали після війни
за проектом групи авторів на чолі
з головним архітектором міста
Олександром Власовим. Попри
заборону національних мотивів,
архітекторам вдалося зробити так,
щоб українське бароко проглядалося в кожному новозбудованому
будинку. Відтак Хрещатик є унікальним ансамблем, де в умовах
тоталітарного режиму архітекторам
вдалося втілити національну ідентичність, констатує Олена Олійник.
Потрапити до попереднього
списку ЮНЕСКО головна вулиця
столиці може вже наступного року.
Як зазначає гендиректор Націо-

нального заповідника «Софія
Київська» Неля Куковальська,
така вірогідність дуже висока, адже
сьогодні в ЮНЕСКО популярні
транснаціональні і транскордонні
номінації, які притаманні центральній вулиці Києва.
Влада міста докладе максимум
зусиль, щоб центральна вулиця
була внесена до списку всесвітньої
спадщини, запевняє заступник
Київського міського голови–
секретар Київради Володимир
Прокопів. За його словами, цей
високий статус значною мірою
сприятиме тому, щоб зберегти самобутність головної вулиці, зробити її ще кращою і привабливішою
для киян і туристів.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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Парки Києва:
які «зелені» зміни
очікують райони
столиці?
Жителі Києва за останні декілька років могли помітити, що у столиці відчутно збільшилась кількість
зелених зон, де можна приємно та корисно провести вільний час. У багатьох парках та скверах
створили безбар’єрний простір, сучасні ігрові та спортивні майданчики, бігові доріжки та зони для
вигулу домашніх тварин. Проте, немає межі досконалості, й міська влада наголосила на тому, що
цього року в кожному районі створять або відремонтують парки, якими можна було б пишатися.
Віталій КЛИЧКО, Київський міський
голова:
– Київ – одне з найзеленіших міст
Європи. І наше завдання – зробити все,
щоб парки у Києві були по-справжньому
гарними і доглянутими, рівня парку
«Наталка», – з облаштованими алеями,
освітленням, відеонаглядом, красивими альтанками. І ми
це будемо робити! Цього року у столиці планують провести
роботи з капітального ремонту 10 великих парків у різних
районах міста.
Андрій СТРАННІКОВ, голова постійної комісії Київради з питань
бюджету:
– За 2017 рік було відремонтовано 95
парків та скверів зі 114 запланованих. Що
стосується виконання природоохоронних заходів, проведено озеленення 77
об’єктів благоустрою. Також здійснено проектні і будівельні
роботи з облаштування 12 поливо-зрошувальних систем.
Бачимо, що з кожним роком Київ стає все зеленішим та
більш затишним для містян.
Андрій МАЛЬОВАНИЙ, начальник
управління екології та природних
ресурсів КМДА:
– Пункт програми щодо закупівлі
техніки виконано на 100% – придбано
92 одиниці великої техніки, 37 одиниць
обладнання, а також 150 урн. Також розпочато процедуру інвентаризації земельних ділянок парків
і скверів у кількості 172 об’єктів на загальну площу 300 га.
Михайло НАКОНЕЧНИЙ, генеральний директор КО «Київзеленбуд»:
– У 2017 році прийнято проект «Стратегія розвитку «КО «Київзеленбуд» на
2017-2021 роки – «Екологічно. Інноваційно. Комфортно», у рамках якої у 2018
році заплановано збільшення кількості
зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного
фонду, будівництво насосних станцій та поливо-зрошувальних систем, пелетної лінії для переробки листя й гілля,
створення креативного арт-простору, відкриття сучасних
workout-майданчиків, бігових і велодоріжок тощо. У 2017
році в столиці відновлено 120 об’єктів. Упродовж 2018 року
планується оновити 128 парків і скверів. Взірцевий парк
минулого року – «Оболонь» в урочищі «Наталка», а також
сквери на Контрактовій площі та біля МВЦ, Гідропарк та
інші. У 2018 році заплановано висадити 140 тисяч дерев і
кущів та 13 мільйонів квітів.
Петро ПАНТЕЛЕЄВ, заступник голови КМДА:
– Озеленення та екологічна безпека
залишаються пріоритетом для міста
у 2018 році. Наша мета залишається
незмінною – збільшення кількості та
якості зелених зон, збереження унікальної екосистеми, виконання проектів, що сприятимуть
підвищенню екологічної безпеки. Нагадаю, що у 2017 році
прийнято 80 рішень про присвоєння статусу скверу або
парку земельним ділянкам загальною площею близько
170 га. Минулого року ми виконали ремонтні роботи та
озеленення у 120 парках і скверах. Цього року в планах –
ремонт 128 зелених зон.
Олег ПЕТРОВЕЦЬ, депутат Київради:
– Бюджетна комісія Київради підтримала мій проект рішення про викуп
трьох земельних ділянок «Ощадбанку»
на Микільській Слобідці для створення
великого парку «Набережна Лівобережжя»! А це означає, що для того, аби цей
проект рішення не підтримали у сесійній залі, немає жодних
підстав. Отже вже найближчим часом очікуємо позитивного

кінцевого результату. Парку «Набережна Лівобережжя» на
Микільській Слобідці бути!
Іван КАРТАВИЙ, депутат Київради:
– Парк «Кіото», що поруч із станцією
метро «Лісова», був заснований в 1972
році в знак дружніх відносин міста Києва
та культурної столиці Японії – Кіото
(загальна площа 13 га). Це унікальне та
особливе місце, наповнене культурою
і духом Японії. Лісопаркову зону становлять близько 360
саджанців сакур, вікових сосен та японських кленів. На
засіданні постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування Київради одноголосно було
підтримано проект рішення «Про оголошення природної
території парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва
місцевого значення парк «Кіото». Таким чином, парк «Кіото» віднесено до природно-заповідного фонду України.
Це наша з вами перемога!
Дмитро КАЛІНІЧЕНКО, депутат
Київради:
– У Голосіївському районі стане на 4
сквери більше! На сесії Київради подані
мною чотири проекти щодо облаштування комфортних зон відпочинку для
мешканців Голосіївського району було
підтримано. Відповідні рішення прийняті, а отже новим
скверам бути за адресами:
– проспект Голосіївський, 108, корпуси 2 і 3;
– проспект Голосіївський – між житловими будинками
№120 та №120, корпус 2;
– проспект Голосіївський, 114, корпус 2;
– проспект Голосіївський, 96.
Усіх небайдужих закликаю брати участь у обговореннях
та проектуванні таких зон відпочинку, адже саме для вас
це має бути красиво і комфортно. Вітаю усіх з новими
перемогами!
Геннадій ЗА Б О Л О Т Н И Й, голова
Деснянської райдержадміністрації:
– Підвищення комфорту життя деснянців – для нас пріоритет «номер один».
Ми будемо створювати нові й модифікувати старі громадські простори. Парки і
сквери – це не лише місця для відпочинку
і прогулянок, це місця для зустрічей, спілкування, дискусій. Ми закликаємо креативних деснянців долучитися до
проектування нових просторів і власними силами змінити
середовище свого життя. Я надам цілковиту підтримку
найкращим ініціативам. Зокрема цьогоріч у Деснянському
районі з’явиться сім нових скверів по просп. Маяковського, 20,
22-а, вул. Бальзака, 12, 14, вул. Цвєтаєвої, 16, 16-б, 16-в, вул.
Мілютенка, 7, вул. Жукова, 27-31, на перетині вул. Закревського–Милославської та Закревського–Цвєтаєвої. Також
будуть реконструйовані парки «Кіото» та «ДШК», паркові
зони по просп. Маяковського–Шухевича та площі Анкари.
Денис ПІВНЄВ, директор КП «Київські парки»:
– У проекті реконструкції парку «Орлятко» були враховані всі попередні
зауваження та пропозиції за результатами минулих зустрічей з громадськістю
Солом’янського району. Але під час
обговорення додались ще деякі уточнення до проекту, які

Фото Олексія ІВАНОВА

потребують додаткового проектування та організаційної
роботи. Наприклад: організація майданчика для дресирування собак, облаштування навігації по території парку,
додаткове освітлення та огорожа біля будинку садівника,
першочерговість облаштування пішохідних доріжок, освітлення та лав в усьому парку, а в подальшому виконання
інших робіт з організації простору парку тощо.
Олесь МАЛЯРЕВИЧ, депутат Київради:
– На сесії Київради, разом з Віталієм
Росляковим, проголосували мої проекти
рішень щодо створення на Русанівці
7-ми нових скверів, на черзі ще один.
Що це означає для русанівців? Рішенням
сесії ми передали сім земельних ділянок на баланс міського
комунального підприємства «Зеленбуд». Це структура, на
балансі якої наша набережна, бульвари, сквер на Шамо, 6
та багато іншого. Їх завдання відновлювати і обслуговувати
міські парки, сквери, бульвари, набережні, зелені зони
вздовж доріг. Планую в період 2018-2020 рр. благоустроїти
ці земельні ділянки, відновивши пішохідні доріжки, зелені
насадження, по-можливості встановити освітлення. Приклад
облаштування скверу – сквер на Шамо, 6!
Володимир ШАРІЙ, директор КП
«Спецжитлофонд»:
– Щодо парку «Володимирська гірка» можу сказати наступне. У проекті
передбачено ремонт і навіть художнє
підсвічування альтанок, повна заміна
перильного огородження і опор освітлення. Встановлять литі чавунні ліхтарі. Також з’явиться
нове мощення доріжок і додатково встановимо лавочки.
Також відремонтують підпірні стіни (щоб уникнути можливих зсувів) і старі сходи, що ведуть з нижньої тераси до
центральної алеї, яка вже дуже давно потребувала ремонту.
До того ж в парку встановлять сучасний дитячий майданчик,
щоб дітям було цікаво і весело тут грати.
Дмитро БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ, народний
депутат України:
– Київрада, за ініціативою мера,
прийняла рішення перейменувати
парк «Дружби народів» в «Муромець».
Таким чином повернувши місцевості
історичну назву. Парк «Муромець» буде
впорядкований в рамках програми з розвитку паркового
господарства столиці і стане одним з 10 тематичних парків
міста. Концепція «Муромця» – міфи, легенди, перекази
про богатирів Київської Русі. У парку будуть встановлені
скульптура богатиря Іллі Муромця, також повинен з’явитися
«Віщий камінь». А всі популярні легенди будуть інтегровані
в інфраструктуру парку у вигляді тематичних зон...
Відповідно до старих мап, ця територія називалася
«Муромець» – на честь відомого богатиря. Саме місце
було територією сторожової застави і постійної дислокації
київської дружини. Його перейменування в парк «Дружби
народів» відбулося вже за радянських часів.
Костянтин ЯЛОВИЙ, депутат Київради:
– Відбулася перша робоча зустріч з
приводу реалізації громадського проекту
«Галявина казок» у парку «Нивки». Обговорювали з представниками КП УЗН
та громадою питання щодо необхідності
встановлення сцени; зовнішнього вигляду персонажів,
що будуть вирізані з дерева; благоустрою території та облаштування пішохідних доріжок. Якщо всі задуми авторів
реалізуються, цей майданчик стане прикрасою нашого
мікрорайону та улюбленим місцем відпочинку малят!

Не хочеш стати співучасником правопорушення – не купуй первоцвіти!
Київська міська державна адміністрація закликає киян та гостей столиці не купувати первоцвіти. Первоцвіти
належать до рідкісних і зникаючих видів рослин, більшість з яких (підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава
тощо) занесені до Червоної книги України та охороняються законом.
Купуючи квіти в метро або на зупинках громадського транспорту, кожен може стати співучасником «знищення
природи». Попереджаємо, що торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною
інспекцією і карається штрафом від 1700 грн до 3655 грн.
Будьте свідомими та відповідальними! Не купуйте первоцвіти! Не підтримуйте незаконну торгівлю!

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Афера Войцехівського...
змінює вивіску
Олег ПЕТРЕНКО

Наприкінці 2017-го Київ
заполонила реклама ЖК
«Виноградний». Люди кинулися скуповувати дешеві
квартири. Тим більше, що
«при стовідсотковій оплаті
за одну – друга в подарунок»!
Навіть мешканцям сусідніх будинків, що на перетині проспектів
Правди і Ґонґадзе, не одразу впало
в очі, що на рекламних щитах довкола незаконного довгобуду хтось
вночі заклеїв назви скандального
ЖК «Синьоозерний», повісивши
нові наліпки з ґроном винограду
та назвою ЖК «Виноградний».
Телефони відділу продажу житла
й реклама на кшталт «Надійний
забудовник – гарантія успіху» –
залишилися попередні.
«Надійним забудовником» на
біг-бордах п’ять років тому назвала себе одна з десятків компаній
арештованої нині будівельної імперії-піраміди засудженого торік
умовно афериста Анатолія Войцехівського. Будівництво тут не
ведеться з 2015-го, земельна оренда закінчилася 2008-го, все – під
арештом. Однак будочка з вивіскою
«відділ продажу» працювала до
4 січня цьогоріч, допоки судвиконавці на вимогу Генпрокуратури
не вручили її менеджерам ухвалу
суду про заборону продажу квартир
та консультування клієнтів.

ЯКЕ ЇХАЛО –
ТАКЕ Й ЗДИБАЛО

Зауважимо, «Виноградний» – не
лише вчорашній «Синьоозерний», а
й позавчорашній «Дім на Правди».
Починав його зводити 2004-го
ще «Консоль» Володимира Константинова (до слова, заслуженого
будівельника України, кавалера
п’ятьох українських державних
орденів, трьох почесних урядових
грамот, а нині... головного сепаратиста Криму).
«Заслужений» Константинов за
п’ять років викопав на Виноградарі лише котлован і звів чотири
поверхи однієї секції, та під приводом економічної кризи 2008-го
«заморозив» будівництво. Зате
встиг зібрати з більш як сотні громадян-інвесторів понад 30 мільйонів
гривень ще за курсом 5-8 грн/дол.
І наприкінці 2013-го тодішній
голова ВР Криму «передав» свій
довгобуд Войцехівському. Той
перейменував «Дім на Правди»
у «Синьозерний».

Із ухвали суду

Нинішній очільник Криму Константинов
за п’ять років викопав на Виноградарі лише
котлован і звів чотири поверхи однієї секції,
та під приводом економічної кризи 2008-го
«заморозив» будівництво
Ошукані інвестори обох горе-зодчих й досі чубляться, групуються порізно, і через сварки
між собою за спірні квадратні
метри не можуть створити житлово-будівельний кооператив,
аби самотужки добудувати житло.
Ще в листопаді 2015-го Подільський райсуд визнав, що квартири,
які тоді продавали фірми Войцехівського, «вже продано ТОВ
«Консоль Лтд» іншим особам, що
може призвести у майбутньому
до судових позовів, а отже перешкоджатиме реалізації права
власності».

ІНВЕСТОРАМ
НЕ СМІШНО

Усі, незалежно, хто кому платив, можуть залишитися ні з
чим. Будинок визнано не лише
самочинним (в такому разі інвесторів могла б врятувати так
звана будівельна амністія ), а й
з чисельними технологічними
огріхами.
У 2014-15 роках Окружний адмінсуд тричі зупиняв будівництво
за позовами столичних управлінь із надзвичайних ситуацій та
Держслужби гірничного нагляду

і промислової безпеки через «зафіксовані численні порушення
з охорони праці та промислової
безпеки, що становлять небезпеку
та загрозу життю та здоров’ю
людей».
Приміром, столична влада
п’ятнадцять років тому дала
«Консолі» дозвіл на будівництво комплексу каскадного типу
на три 12–22-поверхові секції. Константинов звів чотири
поверхи, вони простояли без
догляду під вітрами, дощами,
снігами декілька років, а потім
Войцехівський навантажив на
старі немічні стіни аж 26 поверхів. Кількість квартир збільшив
уп’ятеро. Та найбільша небезпека – у фундаменті: той, що
був розрахований тримати 12
поверхів, ніхто ж не укріплював,
збільшуючи масу вдвічі!

ДУМКИ ВГОЛОС
Олексій ТИХОНОВ, експерт із житлових питань, радник заступника голови КМДА:
– «Синьоозерний-Виноградний» – не перше будівництво компаній Войцехівського, де останнім часом змінено назви. Розраховано, щоб обманювати людей знову. Покупці квартир найперше «забивають» в Інтернеті назву: у старої – хвіст негативу, а нова – без поганих відгуків. Раджу орієнтуватися за переліком новобудов
на сайті КМДА: зеленим кольором позначено законні, червоним – самовільні. Головну увагу звертати не на
назву ЖК, а на юридичну адресу будівництва, бо назва – це етикетка цукерки.
Віталій ГРУСЕВИЧ, виконавчий директор Конфедерації будівельників:
– Об’єкти Войцехівського треба розділяти на дві частини. Деякі будувалися за якоюсь дозвільно-проектною документацією, тож можна говорити про їх добудову. А до тих, що зводилися незаконно, можна
застосувати амністію, якщо там усе гаразд із будівельними нормами. Комісія має визначити, що ті конструкції не несуть загрози людям… Ми пропонуємо узаконити продаж квартир лише при держреєстрації
права власності на них. Тоді люди прийдуть реєструвати майнове право на житло, скажімо, в тому ж «Виноградному», а його не зареєструють, бо об’єкт незаконний. Тож ні продавати, ні купувати ніхто нічого
там не буде.

Встановлено, що на земельній ділянці, яка є арештованою
на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва,
здійснюється самовільне будівництво ЖК «Синьоозерний»,
при цьому будь-які дозвільні
документи на проведення будівельних робіт відсутні, роботи проводяться із грубим
порушенням будівельного
законодавства, що може в подальшому призвести до важких
наслідків. Незважаючи на відсутність дозвільних документів,
залучаються кошти інвесторів,
які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємств
– замовників будівництва чи
в касу підприємств, вказані дії
здійснюються у відділі продажу,
що розташовується на об’єкті
будівництва ЖК «Виноградний»
(стара назва ЖК «Синьоозерний»).
Звісно, в комплекс з такою заплямованою історією-репутацією
(«Синьоозерний» потрапив в усі
списки самочинних забудов, зокрема й до «червоного» переліку
містобудівного моніторингу на
сайті мерії) покупці перестали
звертатися. Тим більше, що столична Держпродспоживслужба
в судах забороняла неправдиву
рекламу ЖК «Синьоозерний».
Що ж робити? Утретє міняти
назву! Цікаво, що на новому сайті
«нового» комплексу з’явилися
фото ходу будівництва нібито…
за 2017-й. Але активісти, які ще
до того встановили на 16-поверхівці через дорогу відеокамеру
(на сайті Спілки інвесторів ЖК
«Синьоозерний» й нині наживо
можна спостерігати за «мертвим
будівництвом»), довели, що тим
знімкам по декілька років.

У КОМІСІЯХ КИЇВРАДИ

Шахрайська навала фіктивних ОСББ
Члени комісії Київради з питань ЖКГ і ПЕК звернулися до столичної прокуратури, поліції та кваліфікаційної комісії нотаріату Мінюсту з вимогою
припинити нову схему шахрайства у Києві: за два місяці у 8 районах
столиці зареєстровано шістнадцять ОСББ за підробленими протоколами
зборів жителів будинків.
Рейдери з Ірпеня (саме тамтешній держреєстратор вніс фальшиві дані в Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій Украї́ни (ЄДРПОУ)) зазіхнули як на
«жеківські» будинки, так і на ЖБК. Шахраї
оминули тільки Шевченківський і Дніпровський райони.

– Вони вже добираються до наших
рахунків, – заявила Світлана Кузюкова,
голова правління ЖБК «Електрон-2» (проспект Ґонґадзе, 22).
У січні злочинці реєстрували по одному
фальшивому ОСББ за тиждень – перевіряли
реакцію. А потім розійшлися: за один день

5 лютого зареєстровано десять об’єднань,
7 лютого – ще три...
Як розповіли «Вечірці» начальник управління розвитку ЖКГ КМДА Віра Радченко і
депутат Київради та голова ОСББ Валерій
Гуманенко, шахраї, вочевидь, хотіли нажитися за рахунок здачі в оренду чи навіть
продажу місць загального користування
і технічних приміщень, фасадів будинків
під рекламу, взяти кредит в банку чи
державних або муніципальних програмах
енергоефективності, зокрема «70/30», а то
й виставити жителям комунальні рахунки
за нібито якісь послуги тощо.
– Голова ОСББ скрізь виступає від імені
жителів будинку без довіреності! – наго-

лошує пан Гуманенко. А пані Кузюкова
дивиться ще далі: нині на державному
рівні розробляють механізм передачі
прибудинкових територій у власність
співвласників будинків, тож шахраї згодом зможуть прибрати до рук землю під
нашими квартирами.
– КМДА доручила районним адміністраціям перевірити дані з держреєстру
по кожному з будинків, – повідомила Віра
Радченко. І запевнила, що столична влада допоможе мешканцям постраждалих
будинків у судах скасувати реєстрацію
липових ОСББ.
ОЛЕГ ПЕТРЕНКО
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ЗВІТ УРЯДУ 2017
СОЦIАЛЬНА
ПОЛIТИКА
Мінімальна
зарплата збільшилась більше
ніж у два рази
– тепер вона
3723 грн
На 40,2%
зріс середній
розмір пенсій
(після осучаснення складає 2447 грн)
Понад 9 млн українців отримують
більші пенсії
На 10,1% зріс прожитковий мінімум
(станом на грудень складає 1700 грн)
Запроваджено компенсації за санаторно-курортне лікування осіб з
інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
учасників АТО

МОЛОДЬ І СПОРТ

ОСВІТА

ІНФРАСТРУКТУРА

Відремонтовано рекордну за
останні десятиліття
протяжність доріг:
2177 км
Зростання авіаційного сектора за два
останні роки склало
близько 30%
Аеропорт «Бориспіль» перетнув
позначку в 10 мільйонів пасажирів за рік
В Україні побудовано 6831 вагон
Портові збори знижено на 20%
Доставлено 23,8 млн посилок
Поїздами «Інтерсіті» перевезено 5,2 млн пасажирів
Оновлено послуги, що надаються «Укрпоштою»
Вперше за три роки зросли об’єми переробки вантажів у портах


Ухвалено
законопроекти,
що змінюють модель фінансування системи охорони здоров’я

Українські лікарі можуть використовувати сучасні
міжнародні протоколи лікування

Понад 3900 високих міжнародних нагород вибороли наші
спортсмени з олімпійських,
неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів
спорту, з них 1349 золотих
медалей
Україна вперше в історії
приймала чемпіонати Європи
зі стрибків у воду та боксу,
паралімпійський Кубок світу з
лижних гонок та біатлону
Збірна України посіла 2-ге
загальнокомандне місце на
Дефлімпійських іграх, виборовши рекордну кількість
нагород. Україна посіла 5-те
загальнокомандне місце за
результатами Х Всесвітніх ігор
з неолімпійських видів спорту
На 11,2% збільшено кількість заходів з підготовки
національних збірних команд
України з олімпійських видів
спорту
Близько 374 млн грн виділено
Урядом на відродження спортивної інфраструктури

 71,7% збільшено охоплення учнів навчанням в інклюзивНа
них класах у закладах середньої освіти

100
шкіл пілотують новий державний стандарт початкової
школи в рамках реформи «Нова українська школа»
 25 закладах професійно-технічної освіти створено сучасні
У
навчально-практичні центри
У 2 рази збільшилась кількість ставок асистентів

 65% зросла кількість абітурієнтів через центри «ДонбасНа
Україна» та «Крим-Україна»
На 272 одиниці зросла кількість опорних закладів в регіонах

 1,6 раза зросла кількість наукових проектів молодих вчених,
У
які у 2017 році отримали фінансову підтримку з Держбюджету

ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

Створено систему eHealth

Проведено 66 міжнародних та
всеукраїнських заходів національно-патріотичного виховання молоді, якими охоплено
350 тис. осіб


1,3
млрд грн склала субвенція на забезпечення якісної середньої освіти «Нова
українська школа»


100
українських вишів та наукових установ МОН отримали
доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
за рахунок коштів Держбюджету

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

У 2017 році за програмою «Доступні ліки» українці скористалися 14 млн рецептів на суму понад 614 млн грн

Реалізовано 41 проект 29
молодіжних та дитячих громадських організацій, до яких
залучено 600 тис. молодих
людей

 40,3% зменшено черги у дитячі
На
садочки

На 18% зросли розміри академічних та соціальних стипендій


Пацієнти з серцево-судинними
захворюваннями, діабетом ІІ типу
та бронхіальною астмою отримали
безпечні, якісні та ефективні ліки
безоплатно або з незначною доплатою

На 178% зросла кількість
компаній та організацій, що
утворюють місця для стажування і першого робочого місця молоді у рамках реалізації
Пакту заради молоді – 2020

 50% в середньому зросли зарпНа
лати вчителів

Прийнято рішення про створення наглядових рад на 43
підприємствах
На 4% зросли обсяги виробництва переробної промисловості

У 2018 році в Україні почне працювати національна
солідарна система медичного страхування
Участь у програмі «Доступні ліки» бере кожна третя
аптека в Україні
Уряд виділив 150 млн грн на закупівлю 13 ангіографів
Відновлено будівництво дитячої лікарні «Охматдит»
та проведено прозорий конкурс на посаду головного
лікаря

ОБОРОНА

На 2,3% зріс ВВП (за 9 місяців
2017 року)

Експорт товарів з України зріс на 20,6% (за 11 місяців 2017
року) та становив $39,5 млрд
Прийнято Закон України «Про приватизацію державного і
комунального майна» в новій редакції
Реальна зарплата зросла на 19,1% і становила 7104 грн
$2 216 млн становив приріст прямих іноземних інвестицій (за
9 місяців 2017 р.)
50 млн грн у Бюджеті-2018 для Фонду розвитку інновацій
На понад 20% зріс обсяг освоєних капітальних інвестицій
21,96 млрд грн заощаджено на відкритих закупівельних процедурах
В Україні працює 746 центрів надання адміністративних
послуг
Проведено 3 дерегуляційні Кабміни, на яких було скасовано
понад 450 застарілих і непотрібних регуляторних актів
Розпочато комплексну реформу інспекційної системи, щоб
зменшити тиск перевіряючих органів на бізнес

Затверджено Державну програму розвитку
Збройних Сил України на період до 2020
року
За стандартами НАТО підготовлено 10
батальйонів, 25 рот Збройних Сил та понад
1400 інструкторів
На 18% збільшено видатки для забезпечення оборони України у 2017 році
Створено навчальну матеріально-технічну базу 2 нових та відновлено 9 існуючих
навчальних центрів
Вдосконалено систему управління Збройними Силами України
Близько 34 тис. осіб прийнято з початку
2017 року на військову службу за контрактом до Збройних Сил
Використовується 668 стандартів НАТО
для підготовки у ЗСУ
Відремонтовано понад 12 тис. одиниць
озброєння та військової техніки
Військовослужбовцям надано 1043 квартири

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
На 4,2% зріс відсоток площі багатоквартирного житлового фонду в
управлінні ОСББ від загальної площі
багатоквартирних будинків
На 120% збільшилась кількість
введених сонячних електростанцій
приватних домогосподарств
На 8,5% зріс відсоток багатоквартирних будинків, управління якими
здійснюється управителями, обраними співвласниками будинку
З 575 до 822 зросла кількість населених пунктів, в яких впроваджується роздільне збирання побутових
відходів
На 10,4% зріс відсоток оснащення
приладами обліку теплової енергії
багатоквартирних будинків
З 7 од. до 13 зросла кількість полігонів, на яких влаштовано систему
вилучення біогазу

 113%
На
зросла
потужність
введених
об’єктів
відновлювальної
електроенергетики, що працюють за
«зеленим» тарифом
 23% зменшилась кредиторська
На
заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ

274
млн євро становив обсяг залучених інвестицій у відновлювану
електроенергетику (на 317% більше,
ніж у 2016 році)

2,32
млрд грн отримано «теплих
кредитів»

160
тис. домогосподарств скористалися «теплими кредитами»
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КИЇВ ЧИТАЄ

Топ-5 книжок
про Шевченка
Пропонуємо вашій увазі добірку нових
видань, що подають свіжий та сучасний
погляд на життя і творчість Тараса Григоровича.
 Шевченко від А до Я. Леонід Ушкалов,

Видавництво Старого Лева, 2017

Яка у Шевченка була улюблена пора року? У
які очі він полюбляв заглядатися – карі, блакитні, а може, зелені? Про що думав, дивлячись на
зорі? Які страви та напої особливо смакували?
«Шевченко від А до Я» – том із серії абеток-енциклопедій, у яких відомих діячів української
культури показано з неочікуваного і дуже людяного боку. Він впорядкований за ключовими
словами: «кіт», «чай», «зорі», «тополя», «Україна»
та інші. Це арт-книжка з цікавими ілюстраціями
для родинного читання, з якої Шевченко постає
не тільки як романтик та борець, а й людина, яку
захоплювало все довкола і яка надихала інших.

Тарас і Київ
Марія КАТАЄВА

 Тарасик. Гнат Хоткевич. Апріорі, 2017
Перша частина незакінченого роману про
життя Тараса Шевченка. Коли Гната Хоткевича
заарештували і стратили, рукопис безслідно зник у архівах НКВС. «Тарасик», в якому
йдеться про дитячі та юнацькі роки Шевченка,
опублікований за єдиним текстом, що зберігся.
Для написання белетризованої біографії Гнат
Хоткевич вивчав архівні документи, особливості тодішнього побуту.

Якщо скласти всі дні, які Шевченко провів у нашому місті,
вийде близько двох років.
Проте він завжди мріяв оселитися тут та описував Київ у своїх
творах.
Уперше Тарас Шевченко відвідав Київ
у 1820-х роках, супроводжуючи свого
пана. Потім жив з перервами від літа 1843
року до весни 1847 року, багато малював,
працюючи над альбомом «Мальовнича
Україна», а також брав участь у діяльності
Кирило-Мефодіївського братства, після
розгрому якого був заарештований. Повернувся до Києва у 1859 році. Оселився
на Пріорці. Разом з другом, художником
Іваном Сошенко, ходив гуляти на схили
Дніпра, Володимирську гірку. Його мрії
одружитися та придбати землю над Дніпром не здійснилися. Шевченка втретє
заарештували і зобов’язали повернутися
до Петербурга.
Серед пам’ятних місць Т.Г.Шевченка
у Києві до сьогодні збереглися: будинок
у провулку Т.Шевченка № 8-а (колишня вулиця Козиноболотська), де поет
мешкав у 1846 – на початку 1847 (тепер
тут розміщено Будинок-музей Т.Г.Шевченка), головний корпус Київського
університету, де Тарас Григорович у
1845-1847 роках працював у Археографічній комісії (вул. Володимирська, 60),
а також будинок на вул. Вишгородській,
5, де жив у серпні 1859 року в родині
С.М.Лободи (тепер тут розташований
Меморіальний будинок-музей).
У поетичній творчості Київ вперше
згадано в поемі «Катерина». Багато персонажів творів Шевченка ідуть чи їдуть
на прощу до київських святинь: сліпа
мати з поеми «Слепая», Ганна-наймичка
(«Наймичка»), Відьма («Відьма»). Описом
київського подолу починається поема

 Поховання на могилі: Шевченкова

біографія у фольклорі та фейклорі. Михайло Назаренко. Критика, 2017.

«Чернець». Образ Києва як Божого града
подано в поемі «Варнак». Споглядання
міста, що постає на високих кручах
над величною рікою, може навернути
на праведний шлях, як це сталося з

У поетичній творчості Київ
вперше згадано в поемі
«Катерина». Багато персонажів творів Шевченка ідуть
чи їдуть на прощу
до київських святинь.
героєм-грішником, що завдяки впливу
небесного міста обрав шлях спокути.
Шевченко любив Київ, повертався до
нього думками, коли був далеко від
України. На засланні пише повість «Близнецы», де чи не найбільше згадує Київ,
його сади й вулиці, історичні пам’ятки,
улюблені місця, конкретні адреси: Царський сад, Московська вулиця, Шулявщина, Хрести (місцевість на Печерську),
гора Щекавиця, Київський університет,

Хрещатик, ганок лаврської друкарні та
ін. Писав тут і про художника Шевченка
(про себе), який малював види міста й
на схилах біля Печерської лаври познайомився з дівчиною, яка могла б стати
його дружиною. Ці згадки висвітлюють
особисті враження Шевченка, спогади
про дні, проведені у місті, про людей, з
якими він зустрічався, про певні події,
що відбувалися тут. Весняний розлив
Дніпра, різдвяний контрактовий ярмарок, Китаївська пустинь, вид на лівий
берег з ганку лаврської друкарні, навіть
такі фантастичні явища, як комета чи
землетрус, що начебто з’явилися над
Києвом, відтворено у прозі й поезії.
У Києві написано балади «Русалка» і
«Лілея» (1846). Згадує про місто в листах
до друзів, висловлюючи бажання повернутися сюди: «Одно, чего бы я просил
у Бога как величайшего блага, это хоть
перед смертью взглянуть разочек на
вас, добрых друзей моих, на Днепр, на
Киев, на Украину» (лист до А. Лизогуба
від 16 липня 1852 року).

Київський літературознавець та письменник
зібрав перекази про Шевченка, склавши «химерну біографію з народних вуст», несподівану
й захопливу. До книжки увійшли прижиттєві
чутки, плітки та посмертні легенди, спогади
сучасників і фантастичні оповіді нащадків, ідеологічно вивірений фольклор радянських часів
і запаморочливі вигадки псевдошевченкіани. Ці
перекази доповнюють реальну біографію поета
або прямо суперечать їй, наприклад, про посмертне життя безсмертного Кобзаря. Цьогоріч
книжка отримала премію «ЛітАкцент» у номінації «Літературознавство».
 Шевченківська енциклопедія у шести

томах

Підготовка видання тривала близько 30
років, над енциклопедією працювало не одне
покоління людей. Вона підбиває підсумки
півторасторічного розвитку шевченкознавства.
Містить понад 6 тисяч статей, 5800 ілюстрацій.
Загальний обсяг – 5360 сторінок. У енциклопедії викладені основні відомості про життя,
творчість і особистість Тараса Шевченка, його
епоху, оточення й місця перебування, твори
образотворчої і літературної спадщини, теми
і мотиви поезій, згадуваних персонажів, образ
Шевченка в літературі, театрі, кіно, малярстві, місце в національній і світовій культурі,
персоналії шевченкознавців та вшанування
пам’яті. Енциклопедію друкували за програмою
«Українська книга» невеликим накладом, тому
видання не надходило у продаж, а розподілялося серед бібліотек і музеїв. Втім, почитати її в
Інтернеті можуть всі охочі – електронна версія
томів розміщена у вільному доступі на порталі
Шевченка (http://kobzar.ua).
 Тарас Шевченко серед поетів світу.

Іван Дзюба. Либідь, 2017

Літературознавець розглядає світ Шевченкових творів і його думки в контексті світової
та європейської літератури, зокрема таких
близьких йому за духом поетів і мислителів, як
Ш. Петефі, Ф. Шиллер, В. Гюго, Ю. Словацький.
Розмову про Шевченка Іван Дзюба починає
провідною думкою праці: «Великі національні
поети є не тільки голосом своїх націй – вони
є і голосом людства у своїх націях... Цей голос
може бути несприйнятий через якісь атмосферні перешкоди історичного порядку або заглушений якимись ідеологічними шумами, але рано
чи пізно його почують, і великий національний
поет стає світовим поетом». Саме таким, національним і світовим поетом, є Тарас Шевченко.
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Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і
10 березня, які припадають
на роковини народження
і смерті Кобзаря. Цьогоріч
виповнюється 204 роки від
дня народження великого
українського поета. Вшанувати пам’ять і пізнати
творчість нашого генія в ці
дні можна, долучившись до
цікавих заходів.
У Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса
Шевченка (пров. Шевченка,
8-а) з 7 березня відкрита виставка «Шевченкіана Івана Юркова».
Дивовижні емальєрні композиції
митця приїхали з Хмельницького.
9 березня о 13.00 тут відзначатимуть 204-ту річницю від дня
народження Тараса Шевченка.
До свята доєднаються лауреати
Шевченківської премії Микола
Жулинський та Іван Малкович,
кобзар Тарас Силенко, актор Максим Цедзинський. 10 березня, в
День пам’яті Тараса Григоровича,
музей готує арт-проект «Реквієм
по Шевченку». Лише цього дня
відвідувачам покажуть унікальні
експонати з архівів – оригінальну
посмертну маску Шевченка, малюнки Тарасової гори одразу після
поховання поета, зроблені його
другом Георгієм Честахівським
тощо. 11 березня о 13.00 в музеї
звучатиме Шевченко білоруською.
Акцію «Змагайцеся, а зможаце»
організовує Білоруський мовний
клуб у Києві. А 17 березня о 13.00
відбудеться зустріч «У Шевчен-

Читання, концерти,
презентації
 ЯКУ ПРОГРАМУ ПІДГОТУВАЛИ КИЯНАМ ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ

Мурал Тарас Шевченко у Києві на вулиці Миколи Мурашка, 2

ковій оселі на Козиному болоті» із шевченкознавцем Сергієм
Гальченком за участю народної
артистки Валентини Ковальської
та учнів Київського військового
ліцею ім. Івана Богуна.
У Меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка (вул.
Вишгородська, 5) можна відчути
атмосферу ХІХ сторіччя. У експозиції розповідають про останній
приїзд Шевченка до Києва, його
оточення, біографію побуту – що
їв, у що вдягався. 10 березня, в
День пам’яті Шевченка, о 13.00
запланована церковна служба.
9 березня о 12.00 в Національному музеї літератури традиційно влаштовують Шевченківські

читання. Цьогоріч поезію Тараса
Григоровича читатимуть різними
мовами світу, обіцяють музику і
співи. Також цього дня відкривається виставка конкурсних робіт
вихованців мистецьких шкіл Києва,
присвячена творчості Шевченка. 10
березня о 12.00 тут розпочинається
3-й Міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості «ПерлинаFest», приурочений
до теми «Тарасові дні-2018». Він
одночасно проходить на різних
локаціях, у музеї змагатимуться
юні піаністи.
9 березня о 15.00 в музеї-квартирі Віктора Косенка (вул. М.
Коцюбинського 9, кв. 4 ) пройде
лекція-концерт «Тарас Шевченко

і музика». Ким є Тарас Григорович – геній віршування, художник
унікального таланту, почесний
в’язень Новопетрівської фортеці
чи митець із роздвоєною душею
і майстер театрального перевтілення? Маска і сутність, особисті
стосунки і їх рефлексія у творчості
– ці теми у своїй розповіді розкриє Олена Левенко. У музичній
програмі заходу прозвучать твори
українських композиторів на слова Тараса Шевченка у виконанні
артистів Студії при Національній
заслуженій капелі бандуристів
ім. Г. Майбороди. Вхід за ціною
музейного квитка.
13 березня о 18.30 всіх
охочих запрошують на ве-

чір «Особистості у портретах
Тараса Шевченка» до Київського будинку вчених НАН
України (вул. Володимирська,
45-а). Головний зберігач фондів
Музею історичного центру міста
Києва Надія Наумова презентує
книгу «Особистості у портретах
Тараса Шевченка». Відомо, що
творчий доробок митця налічує
понад 150 портретів жінок і чоловіків. У виданні подано та прокоментовано лише 63 найбільш цікаві
та виразні портрети сучасників,
через які постає багатогранний
образ самого автора. Опісля покажуть документальні фільми про
Тараса Шевченка як художника і
його малярську спадщину.
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-бачення. Вибір редакції:
« ЗОВСIМ НЕ БАБIЙ »

« ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ »

ВІВТОРОК

00.25
« ПЕРЕВІЗНИК »
ПОНЕДІЛОК

16.25

2+2

1+1

США, 2011 р. Реж. Мігель Артета.
У ролях: Эд Хелмс, Джон Сі Райлі,
Сігурні Уівер.
Після того, як його колега помирає
від асфіксії під час акту самозадоволення, наївний провінціал з глушини займає його місце в райцентрі,
втрачаючи голову від спокус «великого
міста», поступово виходячи з раковини
і розкриваючи махінацію з відмивання
грошей за участю свого наймача.

« ХТО Я?»
ЧЕТВЕР

11.55
США, Франція, 2002 р. Реж. Луї
Летерьє, Корі Юень. У ролях: Джейсон Стетхем, Кі Шу, Метт Шульц.
Колишній десантник Френк
Мартін має непоганий бізнес –
перевозить будь-які вантажі по
французькому Середземномор’ю і
робить свою роботу конфіденційно,
швидко і якісно. Нестачі в клієнтах
немає: Френк не ставить зайвих
запитань, щоб спокійно спати.

ICTV

Гонконг, 1998 р. Реж. Бенні Чан,
Джекі Чан. У ролях: Джекі Чан,
Мішель Ферре, Міраи Ямамото.
Група спецназу, що працює під
прикриттям ЦРУ, направляється на
завдання з вивезення енергетичного тіла, яке було знайдено вченими в африканських джунглях.
Після закінчення операції всю
групу намагаються ліквідувати.
Один із солдатів, що вижив
після авіакатастрофи, але втратив
пам’ять, намагається боротися зі
своїми думками і згадати, хто він.
На шляху до істини йому заважають, і він не знає, кому можна
вірити.

СЕРЕДА

23.35

США, 2002 р. Реж. Енді Фікмен.
У ролях: Біллі Крістал, Бетт Мідлер,
Маріса Томей.
Батьки трьох дітей відправляються в
довгоочікувану відпустку, про яку мріяли
вже багато років. І єдиним варіантом,
куди можна пристроїти нащадків, стають
старорежимні батьки матері. «Стара
гвардія» спочатку намагається освоїти
продвинуті педагогічні методи XXI
століття, але скоро розуміє, що діяти
по-старому з дітлахами, які розперезалися, куди ефективніше.

« ЛЮДИ ІКС.
ОСТАННЯ БИТВА »
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 9 березня 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 Дніпровському – на
вул. Гродненській, 1/35-17-а на вул. Алма-Атинській, 64-74, в Печерському – на перетині вул. Л. Первомайського та І. Мечнікова, у
пров. Виноградному, 4-6, 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), у 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.
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, у

ТЕТ

США, Велика Британія, 2006 р.
Реж. Бретт Ретнер. У ролях:
Х’ю Джекман, Холлі Беррі, Йен
Маккеллен, Патрік Стюарт.
Людям Ікс, на чолі
з професором Чарльзом
Ксавьєром, доводиться
вступити в битву з самою
еволюцією в особі їх
воскреслого товариша по
команді... Джин Грей, відроджена в зовнішності Темного
Фенікса, представляє небезпеку
всьому живому.

ЯРМАРКИ

Де скупитися

1+1

ВІДПОВІДІ на сканворд від 01.03.2018 р.
Деснянському – на вул. Маршала
Жукова (в межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лісового), на
вул. М. Закревського (в межах
просп. В. Маяковського, 2-а та
вул. Т. Драйзера), в Дніпровському – на вул. Нестайка (поряд поштампу «Лівобережний»,
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. Катерини Білокур, в Подільському – на просп.
Степана Бандери (біля Куренівського парку), в Святошинському
– на вул. Булгакова, 10-13/1, в Солом’янському – на вул. Героїв
Севастополя, 42 (в межах вул. М. Донця та Героїв Севастополя), 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
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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English киянам – please!
маси взялися за просвітницьку діяльність. Проект Lingva.Skills розпочав
свою роботу ще з 2016 року. Завдяки підтримці уряду він вийшов на
національний рівень, оголосивши старт масової кампанії з вивчення
Відтепер в рамках реалізації проекту «Київ заговорить
англійської.
англійською» на новому інноваційному безкоштовному
Цього року представники понад тисячі українських навчальних
ресурсі Lingva.Inform всі охочі вивчати цю популярну
закладів долучилися до вивчення англійської мови на безкоштовмову міжнародного спілкування зможуть щоденно отриній онлайн-платформі Lingva.Skills. Курси проходять як школярі та
студенти, так і вчителі, викладачі, науковці.
мувати цікаву і корисну навчальну інформацію.
– Українцям у рамках цього проекту демонструватимуть англомовні
Статистичні дані, оприлюднені представниками проекту Lingva.Skills,
(або з субтитрами) фільми, надаватимуть можливість слухати пісні,
виглядають просто нищівно: лише 7% українських громадян володіють
працювати з цікавими навчальними матеріалами англійською мовою, –
англійською мовою. Для порівняння: в країнах Євросоюзу середній показник
говорить голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти України, начальзнання англійської (при тому, що вона не є рідною) складає 50%, а в скандинавник Головного управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. – Це будуть, з
ських країнах він ще вищий – 80-90%...
одного боку, розважальні матеріали, а з іншого – ретельно опрацьовані методистами,
Отже, взявши на озброєння давній мудрий вислів «скільки ти знаєш іноземних мов, для того, аби давати реальні знання мови, щоб люди починали говорити англійською
скільки разів ти й людина», ініціатори впровадження англійської в широкі народні невимушено і отримувати від цього задоволення.
Ніна ГУЦУЛ
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ТАЛАНТ

Марія КАТАЄВА

Мисткиня понад 50 років
живе за кордоном, але
продовжує писати свої
незвичні сюрреалістичні
сонети українською. А ще
створює дивовижні образи
на полотні. Емма Андієвська
є авторкою 29 поетичних
збірок, 5 книжок короткої
прози, 3 романів та понад
9 тисяч картин. Шевченківську премію їй присудили
за збірки останніх шести років – «Міста-валети», «Бездзиґарний час» , «Шухлядні
краєвиди», «Маратонський
біг» і «Щодення: перископи».
Емма Андієвська народилася 1931 року в місті Сталіно (теперішньому Донецьку). Через її
хворобливість родина переїхала
спочатку до Вишгорода, потім до
Києва. Саме тут Емма Андієвська
вперше почула українську мову –
захопившись, вивчила і донині
залишається їй вірною, називаючи
співучою і чутливою мовою світу.
Під час Другої світової війни її
батька розстрілюють, а Емма з
мамою емігрують на Захід. Жила у
Німеччині, Франції, США, сьогодні
мешкає у Мюнхені. Багато років
працювала на «Радіо Свобода».
Критики відносять Емму Андієвську до Нью-Йоркської групи (неформальне об’єднання українських
еміграційних поетів-модерністів,
яке виникло у 1950-х), хоча сама

але головне, що вона якісна. У
першу чергу це поезія образів –
сильних, цікавих, яскравих, химерних, містких і багатошарових.
Познайомитися з творчістю
Емми Андієвської можна в Національному музеї літератури, де до
10 березня триває виставка «Буття
прочинилося навстіж…».
ЛІТЕРАТУРИ СТАЛА
– Зазвичай ми проводимо зустрічі з письменниками, номісвого часу це був справжній вибух, нантами і лауреатами Шевченківпрорив. Її поезія сюрреалістична, ської премії. Але оскільки Емма
водночас має свою ірраціональ- Андієвська мешкає за кордоном
ну логіку. На перший погляд це і приїхати не може, влаштували
абракадабра, абсурд. Треба від- тематичну експозицію, – каже
шукати певні звукові групи, які, працівниця музею літератури,
як ключик, допоможуть увійти в куратор виставки Олена Круцей світ і зрозуміти його. Якщо ківська. – Показуємо речі, які ще
дуже спрощено узагальнювати раніше передала нам авторка. Це
тематику творів, то це людина і 10 живописних картин і 4 графічні
урбаністичний світ, який дефор- роботи, її пензлик, 3 рукописні
мує, ламає її. І людина хоче втекти блокноти із сонетами, фотографії
у щось первісне, справжнє.
і понад 3 десятки виданих кни– Хист і творжок, її наукові
чість цієї фено- Емма Андієврозвідки про
менальної особитворчість. Зоська – вже кластості не слабшає.
крема й першу
Емму Андієвську сик української
збірку «Поезії»,
давно потрібно літератури, її
яка вийшла,
було відзначити, твори вивчають за шкіль- коли Еммі Анвона має загальдієвській було
ною програмою
не визнання – для
20 років. Вона
всіх, хто цікавитьвикликала знася літературою і знається на по- чний резонанс, поетесу одразу
езії, це постать номер один. Її назвали геніальною, ставили на
можна поставити на один щабель один щабель із раннім Тичиною,
з Василем Стусом, Ліною Костен- Рембо. Емма – надзвичайно енерко, – вважає літературознавець гійна, кажуть, що зараз спить по
Ростислав Семків, який входить 2 години на добу. Вона постійно
до складу Шевченківського ко- має потребу у самовираженні,
мітету. – Звісно, поезія доволі малює, а коли втомлюється рука,
специфічна, герметичного типу, сідає писати сонети.

найвищої проби


ЛАУРЕАТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ ШЕВЧЕНКА З
ЕММА АНДІЄВСЬКА

мисткиня належності до цієї групи
не визнає.
– Емма Андієвська – вже класик
української літератури, її твори
вивчають за шкільною програмою.
Вона належить до покоління, яке
давно себе знайшло у світі культури. Навіть на фотографіях можна
побачити, що це надзвичайно
красива, вишукана жінка, яка живе
у своєму власному, трохи божевіль-

ному світі. Вона малює щоночі, з
десятої вечора і до ранку. Потім
бере ці роботи як ілюстрації до
своїх сонетів, – розповідає член
Шевченківського комітету, літературознавець Дмитро Дроздовський. – А сонетів у неї сотні. Вони
не класичні, дуже складні – це
своєрідна гра розуму. Безумовно,
Емма створила власний стиль.
Він може подобатися чи ні, але

НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМЕ

Як жінки у Києві вередували
Марія КАТАЄВА

8 Березня як жіночий день на
території нашої країни почали
відзначати за часів Радянського
Союзу. Однак у українок, зокрема у киянок, ще в дореволюційну добу існував інший жіночий
день – «брикси», коли чоловіки
мали виконувати всі їхні забаганки. Про ці та інші суто жіночі
обряди у книжці «Чарівні традиції українок» розповідає письменниця Лада Лузіна.
– Більшість з них невідомі широкому
загалу і забуті. У нас зараз відбувається
пошук свого коріння, зростає інтерес суспільства до своїх традицій. Але для кожної
– Мене дуже зацікавили «брикси», поепохи характерно більше вигадувати нові чала їх досліджувати, шукати, які існували
традиції, ніж викопувати старі, – коментує паралелі з іншими країнами, – каже Лада
Лада Лузіна. – Абсолютно унікальними є Лузіна. – Схожі свята були в Болгарії, Іспа«брикси», що святкувалися 12 липня. Про нії, тому найімовірніше воно запозичене
них ми нічого не знали б, якби не єдина із західних країн. В Іспанії ця традиція
стаття дореволюційного
збереглася і трансформуважурналіста Ярона. Її згадує
лася. Взимку й досі в деяких
У книжці письменниця містах найповажнішим жінАнатолій Макаров у «Маназиває відьму укра- кам дозволяється один день
лій енциклопедії київської
старовини». Ця традиція їнською національною виконувати обов’язки мера.
підкреслює певну матрі- героїнею, а Київ – сто- І цього ж дня вони спалюють
опудало чоловіка.
архальність української
лицею відьом
спільноти.
В українських традиціях і
Це був день жіночого непослуху, коли ритуалах письменницю вразив неймовірний
жінкам дозволялося вередувати, а чоло- градус чарівництва. Наші предки мешкали
віки мали виконувати всі їхні бажання. в казковому світі, не такому, як зараз. І
Зафіксований у Києві приклад святкування завдяки цьому сприйняттю у тогочасних
«бриксів» 1880 року – жінка сіла влітку людей був особливий контакт з природою.
в сани, в які був запряжений чоловік, і
У книжці Лада Лузіна називає відьму
поганяла його хворостиною, їдучи в ши- українською національною героїнею, а
нок за горілкою. Жінки у традиційному Київ – столицею відьом:
суспільстві часто залежали від чоловіків,
– Існує кілька уявлень про відьму. Одне
були підлеглими. Але саме в такі дні от- з них – це реальні жінки, які зналися на
римували повну владу. А чоловіки мали законах природи, на травах. Тоді ще не було
все це стерпіти.
фармацевтики, і вплив травок вважався

магічним. Звісно, вони не лише заварювали
травки, а й шепотіли, проводили різні ритуали. А є друге, фантастичне уявлення про
відьом, які літають на мітлі. Знайти компроміс між цими іпостасями дуже складно,
але цікаво. Найголовніше, що у відьом, на
відміну від русалок чи вампірів, у нашому
суспільстві вірять і досі. До цієї теми я
готую дві окремі книжки. Це «Київ. Місто
відьом», де досліджую легенди Лисих гір і
на яких історичних фактах вони з’явилися.
Та дослідження самого міфу українських
відьом, який у нас був дуже розвинутий.
Що стосується весняних жіночих традицій, то найближча буде лише 1 травня.
– Це один із «голих днів», коли жінки
роздягалися і проводили різні ритуали
для здійснення бажань: вдало вийти
заміж, зібрати гарний врожай тощо, –
пояснює Лада Лузіна. – Крім того, по всій
Європі існував давній звичай обрання
Травневої королеви. Обирали дівчину,
що виконувала обов’язки богині: їй приносили жертви у вигляді віночків, масла,
хліба. Вона обходила оселі, даруючи всім
радість і щастя.

ЧОЛОВІКИ ПРО ЖІНОК
Володимир ШАРІЙ,
депутат Київради:
– Жінка. Берегиня
сімейного вогнища.
Водночас активний
громадський діяч, політик, професіонал.
Все це – про сучасну Жінку. Яскравий
приклад – колеги в Київраді. Жінки, за
яких віддали свої голоси мешканці Києва.
Вони здатні поєднувати збереження сімейного затишку і щоденну важку працю.
Я бачу їх стомлені очі після робочого
дня. Комісії, сесії, прийоми громадян.
Вирішити, допомогти, ознайомитися з
ситуацією. Підвали, горища, дахи, ремонти... Погодьтесь, такі клопоти й не
кожному чоловікові під силу. Але наші
прекрасні жінки долають всі перешкоди
з усмішкою. Та завжди залишаються найчарівнішими. Жінками з великої літери.
Пишаюся вами, любі. Як казав видатний
письменник Арне Гарборг: «У жінці ховається дивовижна, велика таємниця,
велика життєва загадка, джерело всіх
радощів і всіх турбот».
Богдан ТРІБОЙ, актор, шоумен, телеведучий, зоозахисник:
– Жінка, яка дає життя, є його прикрасою й
джерелом натхнення
для чоловіків. За великим рахунком, у
нас одне покликання, заради якого ми
й приходимо в цей світ – зробити його
кращим, достойно продовжити свій рід.
Жінка – це душа, інтуїція і мудрість. А
чоловік – це той, хто робить так, щоб
жінка почувалася поруч з ним справжньою та щасливою. Тільки при розумінні
цього може з’явитися гармонія у коханні, розумінні та повазі. І тільки тоді ми
стаємо одним цілим і здатні змінювати
світ навколо, випромінюючи справжню
любов. Мудрості вам, улюблені наші,
і ...справжніх чоловіків!
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ЛЮДИ ТА ДОЛІ

Вершини
Тетяни Яловчак
Микола ПАЦЕРА

Вона – перша українська
жінка, яка підкорила сім
найвищих вершин на різних континентах Землі, що
є найбільшим досягненням
серед альпіністів світу. За
цей спортивний подвиг ім’я
Тетяни Яловчак занесено
до національної Книги
рекордів.
«ХРИМОЗИКИ»
КІЛІМАНДЖАРО

Таня закохалася у гори з юних
літ, ще коли їздила в Крим до
бабусі та милувалася
валася місцевими
краєвидами. Проте
оте до своєї перпер
ршої вершини йшла
багато років. Упропродовж цього часуу отримала три вищих
щих
освіти, мала свою
вою
компанію, квартитиру та будинок, але
все це не стримало
мало її
потягу до неприступних
иступних
і холодних вершин…
шин…
Своє перше сходження
Тетяна Яловчак
к здійснила
майже випадково
ково – друзі
запросили її у свою весільну подорож до Перу на гору
у
Мачу-Пікчу в Андах. До того
о
вона ніколи не ходила в гори..
– То було 1 січня, – пригадала альпіністка.
стка. – Я ледве вийшла з готелю – від
нервового збудження
дження піднялася температура.
атура. Меніі
запропонували
ли якийсь
енергетичний еліксир,
пила його, як чай, аби
и
полегшало. Зрештою
рештою
вдалося пересилити
силити
и
себе і підкорити
и першуу
вершину, де на
а висотіі
2400 метрів є унікальне
нікальне
«місто в небесах».
х». Тоді й
відчула справжній
ній кайф
від сходження і зрозуміла, що вже не
е зможу
жити без цього.
о.
Другою пододоланою вершиною
ною

стала найвища гора Африки –
Кіліманджаро, яка запам’яталася
унікальною природою. Вона охоплює п’ять кліматичних зон – від
тропіків біля підніжжя до вічної
мерзлоти на вершині.
– Ми піднялися 7 березня, а
8-го були на спуску, – розповіла
альпіністка. – Коли перебували в
таборі, хлопці несподівано піднесли мені квіти, дуже схожі кольором на мімозу, а пелюстками –
на хризантеми. Це виглядало так
душевно, що я назвала квіти «хримозики» і помістила їх у колбу з
пластикової пляшки.

ІЗ РУШНИКОМ –
НА ЕВЕРЕСТ

Най
Найдраматичнішим
у підкоренні
кор
Тетяною
Тетя
понад 50
вершин було
верши
сходження
на Еверес
Еверест. Тут
вона макси
максимально виявила свої
не лише фізи
фізичні, а
психологічні якой психологічн
сті, оскільки дов
довелося
змагатися і з не
неприступною горою, і з власним его. Переборюючи
Перебор
спокусу влашту
влаштувати
небезпечні
н
не
безпечні для життя «перегони» з іще
однією нашою альпіністкою
п
іністкою – Іриною
Ір
Галай,
Г
Га
лай, вони м
майже
одночасно
о
од
ночасно шту
штурмували вершину в двох
різних групах.
– Ніхто не в
вірив,
що я піднімуся на
н Еверест, тому що не вдалося знайти спон
спонсора,
який би фінансував
фінансув це
сходження, – пригадує
при
Тетяна Яловчак. – Тож
квартиру
продала свою квар
в Донецьку і спонсоруспон
вала себе сама, щоб стати
першою українкою, як
яка під-

корила цю вершину. То було дуже
важке сходження тривалістю 50
днів. Доводилося, ризикуючи життям, долати круті обледенілі скелі
та урвища або днями чекати погоди
у наметі, який буквально шматував
сильний вітер, і це в 30-градусний
мороз… У групі було 27 осіб, серед
них 6 жінок різних національностей – болгарка, вірменка, росіянка,
голландка, яка піднімалася вдруге, Людмила Коробешко сходила
вже втретє, а також непалка Лакпа
Шерпа, яка встановила світовий
рекорд серед жінок – сім сходжень.
Решта – група Валдіса Пельша, яка
знімала фільм «Ген висоти, або Як
зійти на Еверест».
Дуже складно було за день піднятися на висоту 8300 метрів, де
вже починається так звана «зона
смерті», а потім з неї вийти. На
самій же вершині знаходилась
хвилин 15 – залишила там половину українського рушника, а
другу забрала. Коли ж спустилася,
скривавлені шкарпетки довелося
знімати разом із нігтями…

ДАЛІ БУДЕ…

Сьомою найвищою вершиною,
підкореною Тетяною Яловчак 14
грудня минулого року, став пік
Вінсон у Антарктиді заввишки
понад 4890 метрів.
І хоча це сходження було дещо
простішим від підйому на Еверест
і тривало 8 днів, та легким його
не назвеш. Особливо через дуже
складні погодні умови, які тут різко
й непередбачувано змінюються.
На висоті 4000 метрів довелося
три дні провести майже без їжі
в наметах у 30-градусний мороз,
доки не вщух шалений вітер.
У їхній команді було 10 чоловіків і Тетяна. Один канадець
не витримав і повернувся, хоча
експедиція коштувала 50 тисяч
доларів. Нашу альпіністку цього
разу значною мірою фінансував
Інститут клітинної терапії, що
дбає про популяризацію та імідж
України у світі. Як дбає про це і
сама Тетяна Яловчак, котра не
шкодує власних коштів і здоров’я
заради своєї патріотичної мети.

А ВИ ЗНАЄТЕ?

Вони були киянками
Олена ЛАРІНА

Із нашою столицею пов’язано чимало біографій славетних жінок, чиї здобутки, творчий чи науковий доробок
зробили їх знаними у світі. Марна справа намагатися
скласти перелік цих визначних особистостей, для цього просто не вистачило б газетних шпальт. Нагадаємо
лише про декілька імен, про які завжди пам’ятатиме
місто над Дніпром.
Ґолда Меїр (1898-1978). Ця киянка стала однією
із засновників держави Ізраїль. Вона була четвертим прем’єр-міністром і другим міністром закордонних справ цієї країни. А ще Голда Меїр третя
жінка – глава уряду у світі (до неї були Сірімаво
Бандаранаїке на Цейлоні та Індіра Ганді в Індії).
Коли наша землячка стала прем’єр-міністром
Ізраїлю, країна перебувала не в найкращому стані.
Але, незважаючи на всі труднощі, їй вдалося знизити податки для бідних верств населення, а для декого – взагалі
скасувати. Вона забезпечила житлом робітників. Завдяки Меїр тисячі людей отримали дах над головою, а вона при цьому мешкала
в маленькій кімнатці на горищі.
Марина В’язовська. Вчений-математик із
Києва, яка наразі живе й працює у Німеччині. У
2016 році вона розв’язала задачу про пакування
куль, над якою вчені ламали голову ще починаючи
з XVII-го сторіччя. За це отримала премію Салема,
котру вручають лише одному вченому-математику
на рік за видатні результати досліджень.
У квітні 2017-го Математичним інститутом
Клея Марині В’язовській присуджено Дослідницьку нагороду за
проривну роботу над задачами пакування куль у розмірностях вісім
та двадцять чотири.
Валентина Саніна-Шлеє (1899 -1989) народилася у Києві та згодом емігрувала до США, де стала
одним із наймодніших і дорогих дизайнерів одягу
цієї країни і найбільш затребуваним модельєром
бродвейських постановок 30-х років.
Її Дім моди «Валентина» існував більше 30 років
і став класикою американського дизайну. Дебютувавши як художник по костюмах ще у 1930-ті,
роки, Валентина Саніна створювала вбрання для
Грети Гарбо, Марлен Дітріх, Джудіт Андерсон, Кетрін Хепберн та
інших зірок. Її вбрання відрізнялися поєднанням простоти, зручності й розкоші.
Мілла Йовович – одна з найвідоміших зірок
Голлівуда, модель та модельєр, також народилася
в Києві у 1975 році. Славетна акторка досить часто
проявляє інтерес до рідної землі та полюбляє
одягати вишиванки, співати у вузькому колі
друзів українську пісню «Ой, у гаю при Дунаю».
Її модельна діяльність розпочалася з одинадцяти
років, а з тринадцяти Мілла почала працювати в кіно.
Перший фільм за її участю — «Злиття двох місяців» Залмана
Кінга. Найвідоміші стрічки, в яких акторка знімалася: «Повернення
до блакитної лагуни», «П’ятий елемент», «Жанна Д’Арк».

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
ХОПЛЕНЬ

У незвичному інтер’єрі
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Сонце на снігу», — так називається
новорічна виставка художниці Маріанни Абрамової. Незвичайність
цього дійства у тому, що милуватись картинами можна під час
відвідування одного зі столичних
ресторанів на вулиці Антоновича.
Як дізналась «Вечірка», новорічна виставка
триватиме до кінця січня у рамках проекту
Art&Business («Мистецький бізнес»). Екоконцепція ресторану надихнула художницю
створити цілу живописну серію під назвою
«Пауза споглядання». Головна мета – сфокусувати увагу на красу й унікальність форм
первозданної природи.
Незвичайний талант художниці викликав захоплення у директора ресторану
Олександра Галицького. На його думку,

картини Абрамової настільки вписалися до витоків, до моменту усвідомленості,
в інтер’єр, що на них постійно «хочеться коли шум зовнішнього зникає і залишається
дивитися і харчуватися енергією». Зреш- щось справжнє.
Усі картини художниці виконано у витою сама виставка наповнила атмосферу
особливою аурою гармонії та краси. За сокій авторській техніці, якій притаманна
словами телеведучої Жанни Палецької, ці гра кольорів, простота і водночас глибина
картини «транслюють ніжність, природність кожного сюжету. Рельєфний білий колір
і натуральність, пробуджуючи у душі щось фону (єдиний для всієї серії) покликаний
сокровенне».
підкреслити неповторний
– У сучасному ритмі
вигин квітки, багатство
Усі картини художниці вижиття багато важливих
і різноманітність форм
речей випадають із люд- конано у високій авторській природи, де все – унікальтехніці, якій притаманна но. Як підмітила художського поля зору, – говогра кольорів, простота і
рить Маріанна Абрамова.
ниця, на одному дереві
водночас глибина кожного неможливо знайти два
– Коли ми поспішаємо,
сюжету
наш погляд звикає ковзаабсолютно однакові лити по поверхні, відносисточки, однакові груші
ни й почуття стають формальними. І це чи яблука. Кожен цвіт і плід має свою непроходить у той момент, коли потрібно повторну форму та красу. І лише людина
зупинитися й усвідомити, що відбувається увесь час намагається втиснутися в якісь
навколо, що для тебе важливо, а що головне. рамки, щоб досягнути якихось надуманих
Тому моя серія творчих робіт – повернення (штучних) норм буття.
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Хто отримає житлову
субсидію 2018 року:
нові правила

Питання субсидії для багатьох українців – дуже
гостре і життєво важливе.
Через зниження реальних
доходів, підвищення тарифів і цін, економічну кризу,
що затягнулася, люди не
можуть повністю сплачувати рахунки за послуги
ЖКГ. Правила призначення
житлових субсидій постійно
змінюються. 2018 рік приніс
новий порядок їх призначення.
ХТО МАЄ ПРАВО НА
СУБСИДІЮ

За законодавством України
право на отримання державної
субсидії мають сім’ї, чиї витрати
на оплату житлово-комунальних
послуг (в межах встановлених норм
споживання та з урахуванням пільг)
перевищують розмір обов’язкового
відсотка платежу. Сума платежу
для кожного домогосподарства
визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї.
Постановою Кабінету Міністрів
№319 від 27.04.2016 внесено зміни
до порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Одним із нововведень
уряду є пропозиція тимчасового
скасування пільг на квартиру. Таким чином, на період отримання
субсидії громадянам, які мають
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, вони нараховуватися не будуть. Проте розрахунок
субсидії буде проводитися з урахуванням пільг на оплату послуг,
і обсяг обов’язкового платежу за
послуги ЖКГ залежатиме суто від
доходів сім’ї.
Житлово-комунальна субсидія
оформляється на одного із зареєстрованих членів домогосподарства
(сім’ї), на ім’я якого відкрито особові рахунки на оплату комунальних
послуг. Решта членів домогосподарства для призначення субсидії
повинні підтвердити свою згоду
на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які
оплачують комунальні послуги
відповідно до договору оренди,
також мають право на надання
субсидії.
Право на отримання субсидії
готівкою на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива надається тим
громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або
газопостачанням для обігріву. При
цьому, якщо житлові приміщення

опалюються одночасно декількома
способами (теплова енергія та/
або природний газ і/або електроенергія), субсидія призначається і
виплачується тільки на один вид
палива.

НА ЯКІ ПОСЛУГИ
І В ЯКОМУ ОБСЯЗІ
ПОШИРЮЄТЬСЯ
СУБСИДІЯ

Відповідно до програми житлових субсидій, держава відшкодовує
витрати на оплату користування
житлом та комунальних послуг
(тепло-, газо-, водопостачання,
водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот). Крім того, один раз на
рік для сімей, які використовують
для опалення тверде паливо, а для
приготування їжі скраплений газ,
надається грошова субсидія на їх
покупку (Положення про порядок
призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива).

У деяких випадках субсидія може бути призначена за минулий період.
Постановою Кабінету Міністрів
України №409 від 06.08.2014 «Про
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»
встановлені єдині для всієї України
норми житла та споживання комунальних послуг, на які може бути
призначено субсидію.
Уточнення! Кабмін переглянув
соціальні нормативи споживання
житлово-комунальних послуг для
надання пільг і субсидій. Зокрема
для сімей, що складаються з 1-2
непрацездатних осіб (у тому числі пенсіонерів), соціальна норма
житла, на яку надається субсидія,
була збільшена з 49 кв. м до 75 кв.
м на домогосподарство (Постанова
Кабінету Міністрів України №300
від 26.04.2017 року).

ЯК ОТРИМАТИ
ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНУ
СУБСИДІЮ

Процедура оформлення субсидії
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
здійснюється структурним підроз-

ділом з питань соціального захисту
населення (соцзабез) за місцем
реєстрації заявника (орендарі – за
місцем проживання). Призначення
субсидії здійснюється на підставі
заяви та декларації. Документи
можуть бути подані особисто або
надіслані поштою. Крім того, в
Україні працює система онлайноформлення субсидій.
Міністерство соціальної політики України оприлюднило інформацію про спрощення порядку
надання субсидій. Згідно із заявою
українського уряду, таке рішення
прийнято у зв’язку із регулярним
підвищенням тарифу на житлово-комунальні послуги (зокрема
на газ, холодну і гарячу воду, електроенергію та теплопостачання).
Перелік документів для отримання
субсидії (оновлений список):
 заява на субсидію;
 при винаймі житла – договір
оренди;
 декларація про доходи.

НА ЯКИЙ ТЕРМІН
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ

Комунальна субсидія надається
з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше,
ніж на 12 місяців, і розраховується:
 на неопалювальний сезон – з
1 травня по 30 вересня;
 на опалювальний сезон – з 1
жовтня по 30 квітня.
Для орендарів житла (квартирантів) правила отримання субсидії
дещо інші. Відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг здійснюється за наявності
договору винайму (оренди). Субсидія надається до кінця місяця,
в якому закінчується термін дії
договору оренди, але не більше,
ніж на 1 рік. Автоматичного продовження субсидії для квартирантів
не передбачено, і для подальшого
отримання компенсації на оплату послуг житлово-комунального
господарства орендарю необхідно
особисто звернутися до УПтаСЗН.
Для домогосподарств, які використовують природний газ/електроенергію для індивідуального
опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується
з 16 жовтня по 15 квітня включно.
У деяких випадках субсидія
може бути призначена за минулий період. Зокрема при зверненні
протягом двох місяців з початку
опалювального (неопалювального)
сезону субсидія призначається з
початку такого сезону. Подібна
норма діє і відносно громадян, які
перебувають у складних життєвих
обставинах, субсидія їм може бути
призначена з дня виникнення відповідного права, але не більше,
ніж за 6 місяців до звернення за
субсидією.
При відсутності змін в родині
перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не вимагає
додаткового звернення до органів
соцзахисту. Однак основним моментом для збереження житлової
субсидії є своєчасне погашення
своєї частини платежу за послуги
ЖКГ. Крім того, з 1 травня 2017 року
термін дії житлової субсидії на наступний період не продовжується,
якщо у громадян є двомісячний
борг з оплати комуналки.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Що приховують наклейки
на фруктах у супермаркетах?

 Як і багато хто з киян, покупців та споживачів фруктів та
овочів, я чомусь не надавав значення наклейкам на них.
Думав, що це – несуттєва дрібничка. Звичайний елемент
прикраси, маркетингу. І був шокований, коли дізнався більше
про справжню їх сутність. Крім яскравих логотипів є також
цифровий код PLU (або ціна Look-Up Code). Виробники фруктів таким чином не лише намагаються розрекламувати себе,
але й надають нам важливу інформацію. Яку саме? «Вечірка»
розбиралася, що означають ці цифри і позначки на екзотичних продуктах.
 Чотиризначний код, починаючи з цифр «3» або «4». Якщо на
наклейці є тільки чотиризначний номер, це означає, що фрукт
(чи овоч) вирощений за допомогою сучасної агротехніки. Він
містить значну кількість добрив та пестицидів.
 П’ятизначний код, що починаються з цифри «8» . Коли бачите
таку наклейку, плід був генетично модифікований в процесі
росту. Саме так! Це – GMO продукт, навколо якого так багато
суперечок. Дослідження засвідчують, що кавуни, банани і
папайя є видами фруктів, які найчастіше генетично модифікуються.
 П’ятизначний код, що починаються з цифри «9» . Якщо ви
бачите цей вид коду, то це означає, що плід було вирощено з
використанням старих методів ведення сільського господарства, без будь-яких хімічних речовин. Це органічні, або, як ще
кажуть, екологічно чисті продукти.
 Плід без жодного коду PLU. Більшість людей намагаються
знайти фрукти без наклейок. Але це може бути небезпечним. Продукти, які імпортуються, завжди мають позначення.
Швидше за все наклейку було навмисно видалено з певної
причини. Тож будьте обережні! Якщо виникає хоч найменший
сумнів щодо товару, вимагайте сертифікат якості.

ВАШ АДВОКАТ

Чи можна відмовитися
від виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника?
Відповідь надає адвокат Олександр УШАНОВ:
– Згідно з чинним законодавством України, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням
працівника від своїх основних обов’язків. Виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від
своїх основних обов’язків – це заміна працівника, відсутнього у
зв’язку з хворобою, відпусткою (без звільнення від основних трудових обов’язків), коли працівник разом зі своєю основною роботою
виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника.
За посадою тимчасово відсутнього працівника (тимчасове
заступництво) виконання обов’язків провадиться зі звільненням
від своїх основних обов’язків. Тимчасове заступництво є окремим
видом виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Тимчасове заступництво, зазвичай, застосовується у разі потреби
заміщення тимчасово відсутнього (в зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, відрядженням тощо) працівника, що
обіймає вищу посаду, тобто йдеться про заміщення керівників усіх
рівнів – підприємств, виробництв, цехів, відділів.
Як випливає з визначення тимчасового заступництва, наведеного в Роз’ясненні № 30/39, тимчасовий заступник, на відміну від
виконуючого обов’язків тимчасово відсутнього працівника, виконує
виключно обов’язки за іншою посадою, тобто на період заступництва він звільняється від виконання своїх безпосередніх обов’язків,
обумовлених трудовим договором. А отже, по суті, це є тимчасовим
переведенням працівника на іншу роботу, яке відповідно до частини 1 статті 33 Кодексу законів про працю України допускається
лише за його згодою.
Проте тимчасове заступництво має і відмінність від тимчасового
переведення. Зокрема при переведенні працівник переводиться на
певну посаду, а при тимчасовому заступництві працівник-заступник
призначається не на посаду, а виконує обов’язки за відповідною
посадою. Крім того, переведеному працівникові встановлюється посадовий оклад за посадою, на яку його переведено, а працівнику-заступнику виплачується доплата у розмірі різниці між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміняє.

СПОРТ-ТАЙМ
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Марта КОСТЮК
КОСТЮК::

ПРОБЛЕМА

«Відчуваю, що можу
змагатися з найкращими
тенісистками світу»
був рідний дядько
ядько Тарас Бейко –
чемпіон СРСР
Р з тенісу в парному
розряді та чемпіон
емпіон України в
У свої п’ятнадцять років киянодиночному. Паралельно киянка
ка Марта Костюк вже встигла
займалася акробатикою
стати найголовнішою сенсаці- і до 11 років
ів виконала норматив
єю тенісного світу.
в майстра
спорту. Але звання не
З початку минулого року кожен отримала, виявилося,
иявилося,
турнір, у якому юна тенісистка брала що таким маленьким
аленьким
участь, змушував говорити про неї його не дають.
ть. Марта
спортивну спільноту. У січні Марта не шкодувала,
а, оскільки
Костюк виграла Australian Open серед була не у захваті
ваті від тих
юніорів. У травні стала наймолодшою занять...
українкою, яка виграла професійний
– Я з самого
ого початку
турнір в одиночному розряді серед знала, що оберу
еру теніс. Тому
дорослих. А у липні дівчина завою- що мама булаа тренером, і я
вала золоту медаль на юніорському більше любила
ла цим займачемпіонаті Європи в парному розряді тися. Акробатика
атика ж перета срібну – в одиночному.
творювалася на каторгу! У
У вересні вона виграла ще один мене починалася
алася істерика
юніорський турнір серії Великого перед кожним
м тренуванням,
шолома – US Open у парному розряді. здавалася собі
обі надто товТа, мабуть, найяскравішим досяг- стою, – пригадує
адує дівчина.
ненням тенісистки став цьогорічний
Зараз Марту
ту тренує хорAustralian Open, де Марті одразу ж ват Іван Любічич,
ічич, який правдалося дійти до третього кола і здо- цює з одним із найкращих тебути п’ять перемог поспіль, включа- нісистів сучасності
сності швейцарцем
ючи три у кваліфікації. Таких юних Роджером Федерером.
едерером. Саме тому
приборкувачок кортів
дівчина багато
тенісний світ не бачив
часу проводить
Перемоги
уже 20 років.
у Загребі (Хор– Здається, тут я пе- підживлюють
ватія), а також
режила весь спектр емо- у тобі впевнеу тенісній
цій. Коли програла, були ність – без неї нікуди,
и, академії Люзлість і розчарування.
бічича в Кана поразки мотивують
ть нах (Франція).
Коли вигравала – раудосконалюватися
дість, хоча в той же час
Своїм головним
потрібно було шукати
кумиром у тенісі
і і
помилки. Навіть не знаю, з чим це Марта називає саме Федерера.
порівняти... Я з дитинства постійно
– Торік перед турніром я мріяла
перемагала, встановлювала рекорди. побачити Роджера Федерера. І ось
Тому для мене це не було чимось нарешті його зустріла. Він мене привіекстраординарним, – коментує те- тав із перемогою. Сфотографувалися
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разом, пригадую ту мить з особливими
…Марта народилася у спортивній емоціями, – зізналася дівчина.
Попри ще зовсім юний вік, Марті
сім’ї. Її батько – колишній баскетболіст і технічний директор юніорського особливо цікаво грати з дорослими
тенісного турніру «Кубок Антея» Олег суперниками.
Костюк, мати – Таліна Костюк (дівоче
– На останньому турнірі, де я пропрізвище Бейко), професійна тені- грала іншій українці Еліні Світоліній,
систка у минулому. Першим тренером зрозуміла, що можу на рівних грати
Олександр ПИРЛИК
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Решту
часу забираю
забирають змагання
та нескінченн
нескінченні тренування.
Одначе попр
попри серйозний
прогрес у кар’є
кар’єрі юна українка не вважає те
теніс головним
заняттям у житті.
і
– Чула, як багато гравців кажуть:
«Теніс для мене все, теніс – це моє
життя». Я не хочу так сприймати
спорт, оскільки якщо програю або
щось трапиться, це зруйнує моє життя. Коли закінчу кар’єру, хочу бути
кращою в інших речах, не тільки в
тенісі. Знаю багатьох гравців, які
виходили на пенсію, але потім поверталися, бо не мали чим зайнятися
поза межами тенісу. Я не хочу повторювати цей сумний досвід, – коментує
Марта Костюк.

НАПЕРЕДОДНІ

Паралімпійці боротимуться
за корейські нагороди

Вже завтра Пхенчхан (Корея) знову стане
спортивною столицею світу – тут відбудеться
Паралімпіада. На цих змаганнях Україна буде
представлена тридцятьма спортсменами.
Щоправда, спочатку планувалося, що до складу національної збірної увійде 33 атлети, але в останню мить
через грип три паралімпійці змушені були залишитись
удома. Решта змагатимуться у трьох видах спорту –
лижних гонках, біатлоні й гірських лижах.
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Варто відзначити, що українська команда буде в шостий
раз брати участь на зимовій Паралімпіаді. Найвдалішою
до цього часу була Паралімпіада 2006 року в Турині, коли
українці стали другими за загальною кількістю медалей
та третіми за кількістю золотих нагород. На минулих зимових Паралімпійських іграх у Сочі в 2014 році українська
команда завоювала 25 медалей (5 золотих, 9 срібних та
11 бронзових), посівши підсумкове четверте місце за
кількістю золотих нагород.
Ще однією приємною звісткою для спортсменів стануть
і оголошені преміальні за здобуті медалі.
– Вперше в історії України чемпіони і призери Паралімпіади будуть відзначені в рівній мірі зі спортсменами-олімпійцями. Таким чином, володарі золотих
нагород отримають премії у розмірі 125 тисяч доларів
США (за курсом НБУ на момент виплати), срібні призери – 80 тисяч, бронзові – 55 тисяч, – прокоментував
президент Національного паралімпійського комітету
Валерій Сушкевич.
XII зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 9-го по
18 березня. На них буде розіграно 80 комплектів нагород в шести видах спорту. Очікується, що в змаганнях
візьмуть участь близько 670 спортсменів із 42 країн,
включаючи Україну.

І знову про спортивну
реформу
Олександр ПИРЛИК

Останніми роками
точиться багато розмов
про те, що спортивна
система України застаріла, не відповідає реаліям сучасності, не дає
результатів і потребує
радикальних змін.
Сумна статистика у сфері масового спорту та здоров’я
нації. Нагадаємо, займається спортом в Україні лише
14 % населення (для порівняння: у скандинавських країнах — 85%), наша країна посідає 99-те місце у світі за рівнем здоров’я населення і 150-те — за тривалістю життя.
Хоча ми чуємо постійні нарікання на недостатнє фінансування спортивної галузі з боку держави, насправді
це не так. Держава виділяє на спорт чималі кошти: так, на
2017 р. через держбюджет, місцеві бюджети та інші джерела (бюджети відомств) на розвиток фізичної культури
та спорту планувалось спрямувати 5,7 млрд грн. Бюджет
Міністерства молоді та спорту становив понад 2 млрд,
причому більш як 1 млрд призначено на спорт вищих
досягнень. У цілому ж, спортивний фінансовий оборот
України оцінюють у 7-8 млрд грн – сумарно цілком пристойна цифра. Але, на думку експертів, проблема лежить
у зовсім іншій площині.
– Проблема не в кількості грошей, а в архаїчній організації роботи, коли нічого не рухається й не розвивається.
Україна й досі зберігає радянську систему, де всіма питаннями розвитку фізкультури і спорту керує держава, –
коментує «Вечірці» глава Федерації спортивного права
України Олександр Кошовий.
За словами пана Кошового, на даний момент державні
гроші розподіляються на підставі висновків і суджень
експертних рад, колегій, міністра, заступника міністра. А
повинно бути так: щороку на початку року всі спортивні
федерації виходять на старт, а в кінці року, згідно закладеним критеріям, підводять підсумки результатів, і потім
на їх підставі виділяють гроші. Коли федерації почнуть
отримувати гроші за результати своєї діяльності, вони
зрозуміють, що вигідно досягати успіхів в цьому рейтингуванні. Оскільки на кону стоять суми, які вони гарантовано отримають від держави, федерації намагатимуться
залучати якомога більше людей до занять спорту.
Говорячи про спорт, слід розділяти спорт вищих досягнень і масовий спорт. Адже ці два напрями виконують
різні функції. Тому й фінансування повинно бути розділеним.
– Спорт вищих досягнень – це такий собі орієнтир для
звичайних людей. Атлети здобувають медалі, прославляють країну, а вболівальники – представники масового
спорту – цим надихаються і йдуть на сусідні майданчики
займатися футболом, баскетболом тощо. Основна мета
занять фізичною діяльністю – це оздоровлення нації, –
зазначив багаторазовий чемпіон світу та Європи з
фехтування Юрій Чиж.
І як не згадати про нашу молодь, а точніше заклади, які
повинні виховувати майбутніх чемпіонів і просто здорових людей – ДЮСШ? Питання реформування спортивних
шкіл висить у повітрі вже давно, але ніхто не береться
розпочати зміни. І тут також можна говорити про нераціональний розподіл коштів.
– Наприклад, у влади міста, де є три ДЮСШ, є умовні
1,5 мільйона гривень на спорт, і чиновники видають
кожній з ДЮСШ по 500 тисяч гривень. Але, припустимо,
ваша дочка хоче займатися художньою гімнастикою, а
такий вид спорту в ДЮСШ не представлено. Очевидно,
що у вас є лише один вихід – йти до приватних клубів.
У свою чергу – це означає, що та частина бюджету, яка
належить дитині, минаючи ваші руки, автоматично потрапить в спортивний клуб. У такому випадку, в виборі
продукту братиме участь споживач, а не чиновник, який
не перевіряє ринковий попит, якість послуги, і, найчастіше, просто дає гроші тому, кому він звик їх давати, –
пропонує засновник спортивного клубу Валентин
Шпора.
Наостанок варто згадати багатостраждальний закон
про спонсорство і меценацтво у спортивній галузі. Механізм, який давно успішно працює у світі, й досі не має
свого регулювання в Україні.
– Суть закону досить проста. Приватне підприємство,
яке має сплачувати податки до держбюджету, направляє
ці кошти, або ж їх частину, на створення майданчиків,
спортивних клубів, на підтримку спортсменів. Таким
чином, зі свого боку держава звільняється від витрат на
галузь і цим займаються представники бізнесу, – радить
бронзова призерка Олімпіади у Сіднеї з легкої атлетики Олена Говорова.
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НА ЗАМІТКУ

7 порад для здорового
способу життя



Позитивне мислення. Дослідження показали, що люди похилого
віку, які вважають старість нагородою за роки праці та вважають
себе «мудрими старими», почуваються краще. Захворювання песимістів
та оптимістів можуть співпадати, але оптимісти переносять їх легше.



Стежте за тим, що їсте. Найкращий спосіб підтримати організм – середземна дієта. Багато свіжих фруктів, білок – це не так
витратно, як може здатися. Якщо коротко: так – овочам і нежирному
м’ясу, ні – пельменям та майонезу.



Стежте за тим, скільки їсте. Здорова норма їжі для людини на
день, якщо брати обсяг у подрібненому вигляді: 3 склянки овочів,
1-2 склянки фруктів, 200 г хліба, 3 склянки рідких молочних продуктів
(або в 4 рази менше у перерахунку на сир) і 150 г тваринного білка.




Спілкуйтеся. Активні соціальні зв’язки – важлива складова щасливого, а в підсумку, і довшого життя.

Фізичні навантаження. Від 30 до 70 років людина втрачає 25%
м’язових тканин. Це результат відсутності фізичної активності.
Ніколи не пізно зайнятись фізичною культурою, навіть якщо вам 90.

Ті, хто
повертає
надію
 ПІСЛЯ СМЕРТІ МАТЕРІ У ЇЇ СИНА
ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ РАКОВУ ПУХЛИНУ
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Упродовж п’яти годин
столичні лікарі боролися за
життя «двоголового» чоловіка. На операційний стіл
хворий потрапив після того,
як на його черепній коробці
виросла злоякісна пухлина
доволі великих розмірів –
приблизно 20 х 20 см.
Про свою хворобу 45-річний
Андрій Кравець дізнався зовсім
випадково. Одного дня раптом
відчув, що на голові «народилась»
ледь помітна пухлинка розміром з
горошинку. Невдовзі вона почала
рости як на дріжджах. У подальшому ракові метастази розповзлися
по всій голові.
Як показали результати МРТ
(магнітно-резонансної томографії), небезпечне захворювання
загрожувало незворотними наслідками. За словами лікарів, у
хворого виявили дуже небезпечний
вид раку – гістіоцитому. Про цю
злоякісну пухлину й досі доволі
мало інформації. Відомо лише,
що вона веде себе дуже агресивно,
поширюючись до сусідніх тканин
дифузним шляхом.
– Спочатку мене намагались
вилічити у районній лікарні. Потім
направили до онкодиспансера,–
пригадує Андрій Петрович. – Упродовж семи місяців я пройшов сім
чи навіть вісім курсів хіміотерапії.
На боротьбу з раком довелося потратити близько 70 тис. грн. На
жаль, позитивних результатів не
було. Довелося повертатись додому
ні з чим.
Перед Різдвом чоловік пережив
ще одну трагедію: на його руках
померла старенька мати. У цю
скрутну хвилину на допомогу
прийшла рідна сестра – вона порадила піти на прийом до більш
досвідчених фахівців. Тож Кравець був змушений звернутися
до лікаря з Інституту раку. Після
огляду той зазначив, що вида-



Захищайте шкіру. Надто багато сонця не тільки висушує шкіру,
але й може викликати онкологію. Звісно, сонце необхідне для
вироблення організмом вітаміну D, але всьому є своя межа. Вживайте
більше курячих яєць та жирної морської риби, і все буде гаразд.



Спіть більше. До наслідків хронічного недосипання належать і
ожиріння, і серцево-судинні захворювання, ранні зморшки, діабет та порушення пам’яті. Це не означає, що потрібно спати 12 годин
щодня. Корисна норма – 7-9 годин.

ХАРЧУВАННЯ

Андрій Кравець після операції

ленням такої складної пухлини
займається відомий київський
ескулап Михайло Кваша – завідувач клінікою позамозкових
пухлин Інституту нейрохірургії
імені Ромоданова.
Як стало відомо «Вечірці»,
складність операції полягала у
тому, що рак охопив досить велику частину голови. Небезпечні
метастази глибоко проросли у
м’які та кісткові тканини, загрожуючи життєво важливим ділянкам головного мозку. Потрібно
було терміново не лише видалити
саму пухлину, а й зробити складну
пластичну операцію. Адже в таких випадках необхідно закрити
всі дефекти мозкового черепа,
зважаючи на хірургічний розтин
голови.

Як показали
результати МРТ
(магнітно-резонансної
томографії),
небезпечне захворювання
загрожувало
незворотними
наслідками
– Хворий прийшов на прийом зі
злоякісною гігантською пухлиною,
– коментує доктор медичних
наук, заслужений лікар України
Михайло Кваша. – Щоб ліквідувати зайву «голову», довелося
провести унікальну операцію. Ми
одночасно видалили пухлину і при
цьому ще й зробили пошарове
закриття всіх дефектів черепної
коробки. Раніше подібні лікування
проводили у два етапи, оскільки
треба було звертатися за послугами ще й до пластичних хірургів.
Проте останні декілька років ми
виконуємо такі операції одночасно,
причому зусиллями лише нашого
відділення позамозкових пухлин.
Це суттєво зменшує вартість самої
операції, а головне – ефективно
впливає на післяопераційну реабілітацію пацієнтів.

У цій складній операції брали
участь семеро досвідчених медпрацівників: три хірурги, анестезіолог і три медсестри. Зважаючи
на скрутне становище хворого, в
Інституті ухвалили рішення про
те, щоб зменшити вартість операції – із 62 тисяч гривень до 45
тисяч. Хоча за кордоном подібні
лікування коштують у десятки разів
дорожче. Адже на Заході у таких
випадках повинні працювати дві
бригади операційних хірургів,
а також пластичні хірурги, чиї
послуги коштують дуже дорого.
Звичайно, проведення такої
операції – великий ризик. Проте
Михайло Кваша вирішив усе-таки
лікувати свого пацієнта. Тим більше, що в Інституті нейрохірургії
успішно впроваджені найбільш
безпечні та раціональні підходи
до боротьби із раковими захворюваннями. Ці методики базуються
на цілеспрямованих топографоанатомічних дослідженнях, спрямованих на збільшення тривалості
людського життя.
Завдячуючи високому професіоналізму, у клініці Інституту
лікують хворих навіть із високорозвинутих країн Європи. Причому не відмовляють у проханні й
тих людей, яким в інших державах
світу взагалі виставили протипоказання до хірургічних втручань.
Загалом досвідчені нейрохірурги
щороку проводять близько півтисячі надскладних операцій. І
це – далеко не межа. Насправді,
як стверджує Михайло Сергійович,
можна було б успішно оперувати
значно більшу кількість пацієнтів.
На превеликий жаль, багато
важкохворих залишаються зі
своїми проблемами сам на сам.
Головна проблема – гостра нестача коштів для фінансування
загальнодержавної оздоровчої
програми. Її було ухвалено ще
понад 10 років, згідно з наказом
Мінохорони №554: «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
«Онкологія».

Продукти, що допоможуть
уповільнити старіння
Не секрет, що корисне харчування позитивно впливає на
зовнішній вигляд. За допомогою збалансованого раціону
можна не лише привести до ладу фігуру і самопочуття,
але й уповільнити процеси старіння.
Горіхи. У горіхах міститься безліч антиоксидантів, а також різні
вітаміни групи В, цинк, залізо, калій, магній, мідь, селен. Горіхи мають
властивість покращувати обмінні процеси в організмі, підвищують
його захисну функцію, виводять зайву воду, поліпшують стан шкіри.
Однак не слід забувати, що горіхи дуже калорійні.
Імбир. Імбир покращує мікроциркуляцію крові, відтак поліпшується колір шкіри. При регулярному вживанні імбиру вас ніколи не
потурбують суглобові болі.
Зелений чай. Про те, що в зеленому чаї міститься безліч антиоксидантів, знають усі. Нещодавно вчені з Японії провели масштабне
дослідження, в якому взяли участь більш як 14 тисяч осіб, яким за 65.
У результаті дослідження з’ясувалося, що у тих, хто звик випивати
щодня не менше 5 чашок зеленого чаю, ризик виникнення вікових
хвороб знижений на третину порівняно з тими, хто п’є максимум одну
порцію напою на день.

ПОРАДИ ВЧЕНИХ

Як погода впливає
на здоров’я серця
Іноді погода може
спровокувати виникнення серцевого
нападу. Вчені розповіли, які кліматичні
умови найнебезпечніші для людського
здоров’я.
Дослідження в цій галузі проводили науковці
університету в Ґлазґо. За
їхніми даними, безпосередньо впливає на самопочуття людини температурний режим. Суттєве
похолодання спричиняє захворювання, пов’язані із серцево-судинною
системою. Низькі температури можуть загрожувати підвищеним
ризиком смерті під час серцевого нападу.
При поганій погоді також зростає артеріальний тиск. Зниження
температури на 10 градусів збільшує тиск людини на три-шість міліметрів. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність серцевого нападу
чи навіть інсульту.
У зв’язку з цим людям із підвищеним ризиком чи поганою спадковістю слід якомога менше перебувати на морозі.
Кардіологи з Лос-Анджелеса дійшли висновку, що ризик раптової
зупинки серця значно зростає, якщо в організмі недостатньо кальцію.
У людей із найнижчими показниками кальцію в крові ймовірність
раптової зупинки міокарда значно вище, ніж у решти.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 07.03

п’ятниця, 08.03

Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 734
о Вітер (м/с) 3,8
Вологість
повітря (%) 88
о
Відчувається -3

+1

Хмарно,
сніг з дощем
Атм. тиск 737
о Вітер (м/с) 2,3
Вологість
повітря (%) 89
о
Відчувається 0

+2

ЦІКАВО

Як доктор
Хаус повісив
у себе вдома
портрет
Кобзаря

неділя, 10.03

субота, 09.03
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 1,1
Вологість
повітря (%) 80
о
Відчувається +4

+4

Хмарно
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 2,9
Вологість
повітря (%) 82
о
Відчувається +1

ВИСТАВКИ

ТЕАТР

ДЕКОНСТРУКЦІЯ
РЕАЛЬНОСТІ

«СВІДОЦТВО
ПРО ЖИТТЯ»

+3

ТРАДИЦІЇ
У новому просторі ART
UKRAINE GALLERY (м. Київ, вул.
Антоновича, 102-104) 7 березня
відкриється великий скульптурний проект, що поєднує новітні
технології доповненої реальності із мистецтвом пластики.
Форум «Більше, ніж скульптура»
концентрує увагу на актуальних
тенденціях, ретроспективах та
надбанні українських сучасних
митців.

УМОВИ ІСНУВАННЯ
ЛЮДИНИ

7 березня о 19.00 у Будинку
офіцерів RBgroup представляє:
вперше на великій сцені публіцистичний спектакль «Свідоцтво
про життя».
У книжкових магазинах України можна побачити і при бажанні
придбати книгу спогадів видатної актриси сучасності Ади Роговцевої «Свідоцтво про життя».
Через півроку після презентації
книги на Книжковому Арсеналі
виникла ідея презентувати книгу
актриси – про театр та людей
театру – мовою театру. Сім київських артистів, уже названі
українською критикою «чудовою
сімкою», грають книгу Ади Миколаївни, так якщо б це була п’єса.
Кожен із сімох грає не одну роль,
а цілу галерею образів незабутніх
у першу чергу тому, що всі вони –
реальні люди, зі знаменитими і
невідомими іменами, ще зовсім
недавно жили серед нас.

КІНО
В одній з останніх серій популярного телесеріалу Доктор
Хаус головний герой одружився з українкою і повісив удома
портрет Тараса Шевченка.
Йдеться про серію 8 сезону Доктора Хауса під назвою
«Господар в домі», яка вийшла
на американському телеканалі
Fox 20 лютого 2012 р.
За сюжетом, Хаус одружився
з українкою Домінікою Петровою, щоб допомогти їй отримати грін карту, а з нею і право
на проживання і роботу в США.
Домініка родом з Кременчука. У серії «Господар в домі»
з’ясовується, що Імміграційна
служба США буде перевіряти
шлюб Хауса та Петрової, тож
вони готуються до перевірки.
Зокрема Хаус вішає вдома портрет Тараса Шевченка зі словами: «Твоя бабця
гаряченька штучка» (Your
grandmother is kind of sexy). На
що Домініка йому відповідає:
That is Taras Shevchenko, the
greatest Ukrainian poet («Це
Тарас Шевченко – видатний
український поет»). «Той, який
написав «Як тебе не любити,
мій Кременчук»?», – запитує
Хаус.

8 березня традиційно відзначають Міжнародний жіночий день,
в який представниці прекрасної
половини людства отримують привітання та подарунки від чоловіків.
А ось, у давнину день 8 березня
називали «Кислими дівками». Вважалося, згідно з прикметами, якщо
до цієї дати дівчина не вийшла
заміж, то вона ще довго пробуде
в батьківському домі.
 Швидкі і високі хмари віщують
гарну погоду.
9 березня – Іоанна Предтечі.
Одне із свят, присвячених мощам
Іоанна Хрестителя. За церковними легендами, після відсічення
голови Іоанна тіло його поховали
в самарійському місті Севастії, а
голову – на горі Єменській. У IV ст.
при будівництві храму на цій горі
вперше віднайшли голову і її поховали в спорудженій церкві. Після
запустіння храму в 452 р. голову
віднайшли вдруге.
 Ясний день – прикмета того,
що погода на Великдень теж буде
хорошою, в квітні буде тепло.
10 березня вшановується
пам’ять священнослужителя Тарасія, який також відомий як архієпископ Константинопольський.

12 березня – Прокопа-Перезимника. У народі говорили, що саме
з цього дня зима остаточно йде
з своїх володінь, поступаючись
місцем весні.
 Набухають бруньки – чекай
потепління.
13 березня – Василя Теплого,
Капельника. За старим стилем це
перший день весни, а отже має
прокинутися байбак, вилізти з
нірки, тричі просвистіти й знову
лягти на другий бік, а ховрашок
лишень перевернеться в кубельці.
 Як вода капає зі стріх, то ще
довго буде холодно.
14 березня відзначається день
преподобної мучениці Євдокії.
Вона змогла покаятися в гріхах
під впливом віри в Христа, після
чого вирішила присвятити себе
Богові. В нагороду отримала дар
зцілювати хвороби і навіть воскрешати померлих.

СМАЧНОГО!

Готуємо гарбузовий суп-пюре
з фрикадельками

У Національному художньому
музеї України проходить виставка Ернста Барлаха та Кете Кольвіц
«Долаючи межі існування». Ця
виставка є однією з найбільших
презентацій класики німецького модернізму в Україні. Вона
містить близько 160 художніх
творів, у тому числі величезні
монументальні фігури, дивовижні скульптури, малюнки та
графічні роботи Ернста Барлаха
і Кете Кольвіц.

КОНЦЕРТИ
ПОЛУМ’ЯНА ЛЕГЕНДА

7 березня о 19.00 у Центрі
культури та мистецтв до міжнародного дня наших самих найгарніших та найкращих жінок
відбудеться концерт легендарного вокально-інструментального
ансамблю «ПЛАМЯ»UA. Виступ
творчого колективу вирізняється режисерськими рішеннями,
яскравим акторським виконанням. Артисти гурту «ПЛАМЯ» UA
співають в один голос, в одне
дихання, з повним розумінням
змісту віршів та виразності мелодії. Можливе саме враховуючи
це, кожна пісня доторкається до
струн душі слухача.

ФРАНЦУЗЬКА
ЕСМЕРАЛЬДА У КИЄВІ

«Вечірка» пропонує рецепт приготування
гарбузового супу-пюре. Сподіваємося він
припаде до смаку як дорослим, так і зовсім
малим діткам.
Інгредієнти:
Філе куряче – 200 г, картопля – 4 шт., морква –
1 шт., цибуля – 1 шт., селера (корінь) – 50 г, вершки –
1 ст. ложка, гарбуз мускатних сортів – 100-150 г,
олія – 1 ст. ложка, сіль, вода, сир пармезан.
Приготування:
Куряче філе перекручуємо на фарш і ліпимо
невеличкі фрикадельки. Кладемо їх у киплячу
воду і коли вода знову закипить збираємо пінку
та варимо 10 хв. Виловлюємо фрикадельки з бульйону. У каструлю з товстим дном крапаємо трохи
олії і пасеруємо цибулю нарізану кубиками і терту
моркву. Викладаємо зверху очищені від шкірки і
різані крупними кубиками гарбуз, картоплю, селеру.

«ВИКРАДЕНА
ПРИНЦЕСА: РУСЛАН
І ЛЮДМИЛА»

Він прославився своїми добрими
справами, виступав як захисник
слабких і знедолених, займався
спорудженням численних притулків та лікарень.
 Якщо у місяця роги круті, то
чекали морозів найближчим часом.

Заливаємо бульйоном (якщо бульйону мало — додаємо ще води, овочі мають бути покриті рідиною).
Варимо до готовності на малому вогні (якщо вода
википає — доливаємо, аби покривало овочі). Солимо,
додаємо вершки і збиваємо блендером. Кладемо у
каструлю фрикадельки і даємо прокипіти хвилинку.
Наливаємо суп у тарілки. За бажанням посипаємо
тертим пармезаном.

8 березня о 19.00 в МКЦМ
«Жовтневий палац» французька Есмеральда з «Нотр-Дам де
Парі», Елен Сегара і кращий
виконавець романтичної і танцювальної музики Роберто Кель
Торрес зігріють серця глядачів
пронизливими тембрами, які
зачеплять найтонші струни вашої душі.
Французька співачка з вірменським корінням Елен Сегара визнана кращою за всю історію
виконавицею ролі Есмеральди
у відомій музично-театральній
постановці.

Країна: Україна.
Режисер: Олег Маламуж.
У ролях: Надія Дорофеєва,
Олексій Завгородній, Евген
Малуха, Сергій Притула, Юрій
Горбунов.
Тривалість: 1 год. 25 хв.
Ця дивовижна історія сталася у часи відважних лицарів,
прекрасних принцес і темних
чаклунів. Волею доль бродячий
артист Руслан знайомиться з
князівською донькою Людмилою. Незважаючи на різницю в
суспільному становищі, молоді
люди закохуються один в одного.
Однак їхнє щастя виявляється
недовгим. Підступний чаклун
Чорномор викрадає Людмилу
за допомогою магії. У призначений час він принесе дівчину в
жертву, щоб продовжити власні
безсмертя й могутність.

«СЕРЦЕЇД: ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРОЯ»

Країна: Франція.
Режисер: Лоран Тірар.
У ролях: Жан Дюжарден, Мелані Лоран, Ноемі Мерлан.
Тривалість: 1 год. 30 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Франція, 1809 р. Красеня і ловеласа капітана Невіля викликають на фронт. Він залишає свою
кохану, даючи клятву писати
їй щодня, але, ледь зачинивши
двері, забуває про свою обіцянку.
Серце тендітної Полін розбите,
і її сестра Елізабет приймає рішення писати їй листи від імені
Невіля. Розписуючи неймовірні
подвиги і пригоди бравого героя,
вона і не здогадується, що Невіль
дезертує з армії і одного разу
знову з’явиться в них на порозі.
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

ГОРОСКОП
12 – 18 березня

Як красиво
привітати
з 8 Березня

ОВНАМ причарувати пу-

бліку інтелектуальним шармом вдасться легко. Але
першочергове завдання – навести
лад у духовних царинах, звільнити
совість від отруйних гріховних шлаків, накопичених протягом року.

Для тих, хто хоче показати прекрасним дівчатам,
мамам і бабусям свою
любов, «Вечірка» зібрала декілька чудових
привітань з 8 Березня,
котрі можна надіслати СМС чи листівкою. А
можна і прочитати вголос
найчарівнішій половині
людства.
Нехай згинуть бурі і негоди,
Підуть нехай навіки в тінь.
Ми Вам бажаємо
тільки щастя
У Ваш самий добрий,
світлий день!
***
Нехай відблиск зимовий ще не
згас,
Але повітря стає непевним.
З Жіночим весняним
святом Вас,
З першою весняною посмішкою!
***
Твої улюблені квіти
Зігрію я своїм подихом
У день Жіночої Чарівності.
Вони прекрасні, як і ти!
І нехай здійсняться мрії,
І збудуться Весни бажання,
І серцю милі риси
Полонять також
чарівливістю!
Зі святом!!!!
***
Не знай турбот, живи щасливо,
Щоб говорили всі завжди:
Як ця жінка красива,
Як нескінченно молода!
***
Нехай перший пролісок
Подарує Вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує
надію,
І щастя, і радість, і тільки
добро!
***
Нехай радістю сьогодні сонце
світить,
У тіні залишивши сніп
великих тривог,
І всі квіти, які є на світі,
Цвітуть сьогодні хай
у Ваших ніг.
***
Все, що в житті звучить
красиво,
Ми хочемо побажати і Вам:
Щоб любов ніколи
не закінчувалася,
Біда і печаль на шляху
не зустрічалися.
Величезного щастя,
відмінних друзів,
Здоров’я, успіхів
та сонячних днів.
***
З весняним днем 8 Березня!
Тепла в душі і яскравих зірок,
У долі — бажаного подарунка,
Любові — навіки і всерйоз.
***
Нехай квітів букети
падають до ніг,
Нехай посмішку сонце дарує
вам грайливо.
Нехай чоловіки частіше носять на руках.
Нехай живеться солодко,
яскраво і красиво!

ТЕЛЬЦІ продемонструють

себе талановитими психологами, що допоможе маніпулювати ресурсом колективу на
свій смак, однак кардинально міняти щось не варто.

БЛИЗНЮКИ, в профе-

сійній сфері, бізнесі, соціальному статусі, стосунках
«батьки – діти», «начальник – підлеглий» – успішне «перезавантаження». Ладьте з керівним персоналом, підлеглими, ви блискучий
фахівець, інтелектуально «підкований» і це – золото, яке можна
конвертувати у вищу посаду.

РАКИ, свічка творчості

палає, а нові райдужні ідеї
наснажують, штовхаючи до
перспективних горизонтів. Любіть
роботу, працюйте з наснагою, і
гроші тектимуть до вашого
гаманця.
Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД
діви-Богині
у Вальгаллі
(міф.)

лення партнерських взаємин, гармонізація власних
та чужих запитів, де йде процес
кармічних взаєморозрахунків.

син Зевса і
Гери (міф.)

нота

ТЕРЕЗИ, бізнес у розкві-

геометричне
тіло

українське
місто

між зимою і
літом

Ярина в
дитинстві

ті, лівих підробітків безліч,
трудіться з творчою наснагою, день рік годує. Грошові струмки течуть до ваших кишень невипадково, адже доля повертає те, що
справедливо заробили свого часу.

весняна
квітка

моральний
ідеал

вірменський
хліб

СКОРПІОНИ, яскрава

епатажна особистість, публіка вас обожнює, мобілізуйтеся, поставте конкретну ціль
і впевнено крокуйте до неї, долаючи перешкоди.

кобзар
фейхоа

холодна
зброя

система
умовних
знаків

літній будинок
село (сер.
Азія)

сяйво навкруг голови
Святого

4,5 км (фр.,
стар.)

міра тривалості всього

перевозив
на волах сіль
(XV-XIX ст.)

баптове
безумство
(міф.)
господар
(зах.)

Бог кохання в
індуїзмі
багор

для досягнення
успіху, творчої самореалізації слід позбутися мінусів
у власному світогляді, який вже
застарів і не відповідає духу часу.
Фаза «перезавантаження» в сімейному бізнесі набирає успішних
обертів.

ДІВИ,ключова тема – онов-

історичний
період
тропічний
степ

папуга

ЛЕВИ,

гірська коза

підлога судна

СТРІЛЬЦІ,

світ нині
сприймається як одна родина, сумлінно виконуйте
роль взірцевого сім’янина, будьте
чуйними, милосердними, дбайте
про близьких, рідних, колег друзів
як матеріально, так і морально.

КОЗЕРОГИ, не «пріть»

навпростець, спілкуючись
з людьми, а опановуйте
витончене мистецтво психології,
тут джерело життєдайних сил. Дух
благодаті нині панує в дружній
сфері, тому постарайтеся відновити давні дружні зв’язки.

ВОДОЛІЇ, аби розбагаті-

навісна палуба (мор.)

ти, вам слід побудувати
мости ділової співпраці,
об’єднатися з досвідченими і благородними партнерами.

подружжя
таємне товариство
намагається
сподобатися

морський рак

преса телебачення

риболовна
сіть
банда
вода (лат.)

РИБИ,

позиціонують себе
як самодостатня владна особистість, на яку чинити тиск,
маніпулювати нею є безглуздям. Ви
обираєте, що робити, кому допомагати, якою діяльністю займатися.
Намічаються нові старти.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА

Склала Оксана БАРКІНА
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