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Сергій БАШЛАКОВ:

Зручна
TV-програма
ма

«Держава не повинна потурати
свавіллю корупціонерів»

стор. 5

стор. 10-16стор. 10-16

Коцюбинське хоче в Київ
 ДВІ ТРЕТИНИ З БІЛЬШ ЯК 1300 МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА КОЦЮБИНСЬКЕ, ЯКІ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАННЯХ ЩОДО ПРИЄДНАННЯ ДО СТОЛИЦІ,
ПІДТРИМАЛИ ТАКУ ІНІЦІАТИВУ ГРОМАДИ. ТЕПЕР СЛОВО ЗА КИЇВРАДОЮ І
ПАРЛАМЕНТОМ

Продовження теми на 8-й стор.

КИЇВСЬКА МАРКА

Специфіка подолання
кордонів
Понад 700 підприємств нашого міста є рушійною силою
його економічного потенціалу. Згідно статистичних
даних, серед країн-партнерів київських експортерів 202
країни світу.

Продовження на 6-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Коли Київ заговорить
українською?
 ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПІЛЬНОЇ ДІЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І НЕБАЙДУЖИХ КИЯН
Як відомо, київська влада докладає значних зусиль на
терені утвердження української мови не лише в публічному секторі, а й в усіх сферах життя столиці.
Продовження на 7-й стор.

ПРОБЛЕМА

Місто без
«пральних
машин»
на колесах
Депутат Київради Олександр Пабат пропонує перезавантажити
транспортну систему столиці.
– Сьогодні приватні маршрутні таксі
заполонили місто…
– Зрозумійте, що саме місто, а ніхто
інший, повинно заробляти та наповняти
бюджет завдяки комунальному транспорту. А зараз ситуація зовсім протилежна.
По-перше, «приватники» демпінгують по
цінах. По-друге, якість послуг, які вони
надають, та жахливий стан транспорту
призводять до конфліктних ситуацій.

СИТУАЦІЯ

Архіви, на вихід!

 УНІКАЛЬНІ ЕКСПОНАТИ ОПИНИЛИСЯ ПІД
ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ
Мінкультури відмовляється продовжувати угоду про
оренду приміщень, в яких «прописаний» Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
(ЦДАМЛМ). Причина банальна – будівлі на Володимирській, 22-а, опинилися в аварійному стані, а коштів
на переселення не передбачено.

Продовження на 18-й стор.

КИЇВ ЧИТАЄ

Смаколики
«літературних гурманів»


СТАЛИ ВІДОМІ ЛАУРЕАТИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕЙТИНГУ

Продовження на 19-й стор.

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

Продовження на 21-й стор.
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ФОТОФАКТ

АНТИКОРУПЦІЯ
Мер Києва Віталій Кличко отримав у
Каннах нагороду, присуджену Києву
в номінації «Найкращі європейські
міста майбутнього з точки зору
рентабельності», де українська
столиця увійшла в трійку лідерів.
Також Київ відзначили в десятці
найкращих європейських міст
майбутнього за стратегією залучення
прямих іноземних інвестицій. Ці
нагороди Київ отримав у конкурсі
видання Foreign Direct Investment
Magazine «Європейські міста і регіони
майбутнього 2018/2019». Церемонія
відбулася в рамках міжнародної
виставки нерухомості MIPIM у
Каннах.
Журі конкурсу відзначило столицю
України з точки зору привабливості
для міжнародних інвесторів та за
успішну роботу із залучення прямих
іноземних інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЇ

Медзаклади отримають
комплекси самообслуговування
У Києві залучать інвестора
для облаштування закладів охорони здоров’я
інформаційними програмно-технічними комплексами самообслуговування та
створення платіжної інфраструктури.
Для реалізації проекту оголошено інвестиційний конкурс. Про це
повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій
Наталія Мельник. За її словами,
інформаційні програмно-техніч-

ні комплекси (ІПТКС) планують
встановити у 129 комунальних
медичних закладах, визначених
розпорядженням КМДА. Орієнтовний об’єм інвестицій – 11,2 млн
гривень.
– Медичні заклади зможуть
суттєво економити кошти шляхом
упровадження електронних лікарняних кас, приймальних відділень
і, як наслідок, скорочення фонду
заробітної плати. Також можна
буде відслідковувати в online-режимі обсяг фінансових надходжень
до закладів охорони здоров’я, зо-

Е-ДЕМОКРАТІЯ

Київ лідирує у рейтингу
е-демократії
Столиця посідає перше місце за рівнем Індексу місцевої
електронної демократії в Україні. Відповідне дослідження
проводили експерти Громадської спілки «Центр розвитку
інновацій».
Для аналізу було обрано 15 найбільших міст України. Оцінювались 4 поширені інструменти електронної демократії: е-звернення,
е-консультації, е-петиції та Громадський бюджет.
– Міська влада намагається максимально залучати киян до участі
у суспільному житті столиці. І аби цей процес був ефективним,
зрозумілим та зручним, ми запроваджуємо нові електронні сервіси.
І тут справді маємо чим пишатися. Найвищий загальний показник
щодо електронних звернень, враховуючи стан демократичності,
рівень громадської активності та результативність інструменту має
саме столиця — фактично 60%, – повідомив заступник міського
голови—секретар Київради Володимир Прокопів.
Окрім того, столиця має успішний досвід у запровадженні та реалізації електронних петицій. Загалом вони є найбільш популярним
інструментом е-участі в Києві (4384 подані петиції).
– Ми спільно з громадськістю напрацювали нове, більш ефективне, положення розгляду електронних петицій. До речі, система
е-звернень у Києві є найдосконалішою серед українських міст.
Наразі ми маємо 49 успішних петицій. Із них 6 уже реалізовано повністю, 10 було відхилено. Щодо решти — розроблено плани заходів
для їхнього виконання. У тематичному розрізі найбільш популярними є петиції, що стосуються транспорту, благоустрою та довкілля,
ЖКГ, містобудування та перейменування, – зазначив Володимир
Прокопів.
Також має чим пишатися Київ і в процесі реалізації проектів
Громадського бюджету. На виконання проектів ГБ-2018 міська влада
виділила 150 млн грн. Загалом цьогоріч мають реалізувати 141 громадську ініціативу.

крема й коштів за платні послуги
закладів охорони здоров’я, благодійних внесків, – наголосила
Наталія Мельник.
Інформаційні комплекси самообслуговування дадуть змогу
створити необхідну інфраструктуру
страхової медицини. Окрім того, у
перспективі сервіс допоможе пацієнту зекономити час – оформити
запис до лікаря через електронний
сервіс KyivID, отримати інформацію щодо роботи медичних закладів, лікарів і годин прийому в
online режимі.

А ВИ ЗНАЄТЕ?

Зміни в роботі
транспорту –
на Telegramканалі

У Подільському районі, на проспекті Свободи, 5, за новітніми технологіями побудують дитячу музичну школу, яка зможе
прийняти 160 учнів.
Проектом передбачено будівництво триповерхової будівлі з класами для проведення занять і двома
концертними залами.

На засіданні комісії з проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Київради представлений проект
антикорупційної програми.
Під час підготовки проекту рішення були визначені 9 об’єктів
для ідентифікації корупційних
ризиків у діяльності Київради і
проведено оцінку 45 ключових
корупційних ризиків.
Зокрема були проаналізовані
положення про структурні підрозділи секретаріату, вивчалися
питання, пов’язані з організацією
управління секретаріатом, вну-

трішнім контролем, управлінням
документообігом, управлінням
персоналом, державними закупівлями, представництвом у суді,
організацією роботи з попередження корупції, проходженням
документів у секретаріаті.
За результатами оцінювання
виділено 17 корупційних ризиків
з високим рівнем і стільки ж із середнім показником. Ще 11 позицій
отримали оцінку низького ризику.
Згідно з програмою, не рідше
двох разів на рік планується проведення семінарів з дотримання
вимог антикорупційного законодавства.

ОСВІТА

На Позняках за чотири
місяці модернізують школу
Для зменшення споживання теплової енергії заплановано реконструювати будівлю середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 62 на вул. Княжий Затон, 17-в.
Зокрема передбачено комплекс робіт для зменшення втрат будівлею
теплової енергії, а саме: утеплення стін, даху, підлоги, заміна вікон і
дверей, реконструкцію внутрішніх інженерних мереж. Триповерхове
приміщення мають термомодернізувати упродовж 4-х місяців. Об’єкт
належить до III категорії складності.
Це дасть можливість зменшити витрати з бюджету міста на утримання будівлі навчального закладу, а вивільнену теплову енергію
направити на інші об’єкти регіону.
Нагадаємо, що наразі всі школи та дитсадки столиці оснащені індивідуальними тепловими пунктами із системою погодного регулювання. Загалом же програма комплексної термосанації, яку впроваджує
міська влада в освітніх закладах, дає змогу зекономити до 50, а іноді
й до 60 відсотків тепла.

КОНКУРС

Як назвуть експрес
в аеропорт «Бориспіль»

Оперативно дізнаватися
про всі актуальні новини,
що стосуються змін руху
громадського транспорту в столиці, можна на
Telegram-каналі КП
«Київпастранс».
Це новий сервіс, створений
для зручності киян, на якому
комунальне підприємство оперативно повідомляє, де і чому
обмежено рух (із технічних
причин, через ДТП або аварію
на тепломережі, припарковані
у забороненому місці авто), а
також про відновлення руху
транспорту.
Підписатись на Telegram-канал КП «Київпастранс» можна
за посиланням: https://t.me/
kyivpasstrans.

БУДІВНИЦТВО

Музики стане більше

Київрада розробила
антикорупційну програму

Фінансування будівництва здійснюватиметься
за рахунок бюджетних коштів – у рамках Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018-2020 роки.
Наразі в школах естетичного виховання 2631
учень отримує спеціалізовану музичну, художню
та хореографічну освіту, із них 2182 – за рахунок
бюджету та 449 – за рахунок груп самоокупності.
Нині конкурс до деяких музичних шкіл (№№ 12,
31, 35, школи мистецтв ім. С. Турчака) становить
понад 10 осіб на місце.

«Укрзалізниця» оголосила конкурс на назву експреса,
який запустять між Центральним залізничним вокзалом та
аеропортом «Бориспіль».
Найкращі ідеї подадуть на розгляд правління компанії та запропонують на обговорення громадськості. Варіанти назв можна надсилати
на пошту іnfopress@uz.gov.ua.
Згідно з проектом, дістатися з Києва до аеропорту експресом можна
буде за 35 хвилин. Вартість квитків становитиме 80-120 гривень.
Роботи із запуску залізничного сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» повинні бути завершені до 1 грудня, початок
робіт заплановано на червень. На реалізацію проекту «Укрзалізниця»
витратить 800 млн гривень власних коштів. Рухомий склад, який планується використовувати – це 13 поїздів Pesa. Очікується, що проект
окупиться за 10,5 років.
Маршрут буде прокладений від вокзалу станції Київ-Пасажирський
через станції «Видубичі» та «Дарниця» до терміналу D аеропорту
«Бориспіль». Для реалізації проекту потрібно добудувати до існуючої
залізничної інфраструктури шляхопровід, 4 кілометри колії та платформу біля терміналу.
Планується, що із запуском потягів, пасажиропотік на новій залізничній лінії складе більше 2,67 млн осіб або 35% загального пасажиропотоку, що принесе галузі більше 300 млн грн доходу в рік.
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Фото Олексія ІВАНОВА

14 березня відбулася
урочиста церемонія
покладення квітів до
пам’ятника
Воїну-добровольцеві
та мітинг з нагоди
Дня українського
добровольця.
У заході, який
проходив біля
пам’ятника Воїнудобровольцеві на
Троєщині (проспект
Маяковського,
2-а), взяли участь
представники влади,
учасники
АТО, мешканці столиці.

КИЇВ ЧИТАЄ

КОРОТКО

АНОНС

Світ побачило
нове історичне
видання
про козаків

 У Музеї української діаспори в Києві відбудуться передвеликодні майстер-класи з писанкарства. На занятті
можна створити свою писанку. Учасники майстер-класів
також зможуть дізнатися, які візерунки були характерні для
Полтавщини, Київщини, Вінниччини та Львівщини.

На «Кубок Дерюгіної»
зберуться
спортсменки
з 27 країн

У Києві відбулася презентація книги
«Як козаки Україну боронили».

Це вже третє видання книги. Вперше вона побачила світ ще в
1989 році, її завданням було заповнити нішу популярної історичної
літератури. Автори книги – професор Гарвардського університету Сергій Плохій і відомий український історик Юрій Мицик
ставили перед собою мету посприяти популяризації знань про одну
з найбільш героїчних епох української історії – століття козацтва.
– Те, що книга виходить сьогодні і те, що з’явився цей запит й ініціатива, говорить про те, що ми переживаємо такий собі переломний
момент, подібний до того, який був в кінці 80-х. Фактично ми сьогодні
вдруге повертаємося до тих питань, які не були вирішені в 1991 році,
і ця книга є наочним прикладом цього, – вважає Сергій Плохій.
Книга розрахована на широкий загал, але ж ніяк не є примітивною
і розрахована на те, щоб після ознайомлення у читача з’явилося
бажання заглибитися в історію українського козацтва.
– Про складні речі написано просто для того, щоб навіть людина,
не обтяжена історичною освітою, могла все зрозуміти й захотіла
прочитати щось серйозніше. Це суперважливо. Тільки таким чином
історик може виконати свою функцію в суспільстві, – вважає один з
організаторів видання Віктор Брехуненко.

 У Дарницькому та Дніпровському районах столиці
з’являться 3 нових парки. Таке рішення пов’язане з великою кількістю будівель на Лівобережному масиві та Микільській слобідці. Статус парку відпочинку нададуть земельній ділянці на вул. Братиславській, 13-15 та вул. Генерала
Карбишева, 18-а в Дніпровському районі, а також земельній
ділянці біля озера «Сонячне» на вул. Ревуцького в Дарницькому районі.
 У центрі Києва, на Хрещатику, відбулося «Велике
жіноче ралі». У ньому взяли участь близько 40 жіночих
екіпажів. На заході був присутній і найменший автомобіль
з бензиновим двигуном. Це авто отримало нагороду Книги
рекордів України.
 У 2018 року міська влада буде продовжувати виконувати роботи з розчищення та благоустрою річки Либідь. «В минулому році ми виконали розчищення складної
ділянки річки загальною довжиною 400 метрів біля вулиці
Саперно-Слобідської. Вивезли 1600 кубометрів сміття, що
накопичилося в закритій ділянці колектора, що знаходиться
в річці», – повідомив в.о. начальника Управління екології
та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

З 15 по 19 березня в Києві пройде 23-й «Кубок Дерюгіної». Змагання мають статус Гран-прі.
Серед учасниць – спортсменки
з 27 країн, зокрема українки Олена Дьяченко, Єва Мелещук, Влада
Никольченко, білоруски Аліна
Горносько і Юлія Ісаченко, росіянка
Марія Сергєєва, ізраїльтянка Наталі
Райтс, болгарка Катрін Тасєв і одна з
найяскравіших спортсменок сучасності – грузинка Саломе Пажава.
В рамках змагань відбудеться
також турнір юніорок, який для
українських фанів представляє
окремий інтерес. У той час як серед
«сеньорок» поки йде зміна поколінь,
і чекати гучних перемог, на жаль,
рано, представниці молодіжної збірної сильні як ніколи, мабуть, за всю
історію незалежності.

ПЛАНИ

ТУРИЗМ

«Київ» готується
до нових рейсів

Що дасть Києву туристична виставка
в Берліні

У лютому 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) прийняв 130,8 тис. пасажирів, що на 51,6% більше,
ніж за аналогічний період минулого року.

Україна використала Міжнародну туристичну виставку ITB BERLIN-2018, що проходила у Берліні, як ще один майданчик
для реклами Києва як міста, яке наприкінці
травня прийматиме у себе фінал Ліги чемпіонів з футболу.

Міжнародними авіарейсами скористалися 124,9 тис. пасажирів,
внутрішніми – 5,9 тис. Кількість рейсів у лютому 2018 року становила
1 648 на приліт і виліт, що на 20,5% більше за аналогічний період 2017
року (з них міжнародних рейсів – 1 356, внутрішніх – 292).
– Найбільше рейсів до аеропорту «Київ» у лютому виконала авіакомпанія Wizz Air, яка сьогодні здійснює рейси зі столиці України до 10
країн Європи за 21 напрямком, – повідомила керівник прес-служби
аеропорту «Київ» Галина Богданенко. – Найпопулярнішими міжнародними маршрутами стали Дубай (ОАЕ), Мінськ (Білорусь), Анкара
(Туреччина), Варшава (Польща), Будапешт (Угорщина), Меммінген
(Німеччина), Рим (Італія), серед внутрішніх найпопулярнішими напрямками є Одеса, Запоріжжя та Львів.
За словами пані Богданенко, у квітні в аеропорту «Київ» планується поява нових чартерних рейсів від першої української бюджетної
авіакомпанії Sky Up, а також відкриття нового рейсу Київ – Болонья
(Італія) авіакомпанії Ernest.

Яким буде парк «Орлятко»

– Ми розуміємо, що це велика реклама міста, –
сказав начальник Управління туризму КМДА
Антон Тараненко. – Київ і Україна загалом розраховують на 120 тисяч туристів, з яких близько 80
тис. будуть іноземними.

РЕЗОНАНС

Суд анулював ліцензію на викиди
заводу «Фанплит»

У Департаменті архітектури та містобудування КМДА
пройшли публічні обговорення проекту реконструкції
парку «Орлятко» (Солом‘янський район).

Окружний адміністративний суд Києва анулював
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видане
заводу «Фанплит».

– У проекті були враховані всі
попередні зауваження та пропозиції за результатами минулих
зустрічей з громадськістю Солом’янського району, – пояснює
директор КП «Київські парки»
Денис Півнєв. – Але під час обговорення додались ще деякі

– Це відповідь суду на позов
Мінприроди щодо неправомірних
дій цього підприємства. На жаль,
численні перевірки та приписи
Держекоінспекції не зупинили
підприємців. Вони продовжували
грубо порушувати норми екологічного законодавства, – пояснив

уточнення до проекту, які потребують додаткового проектування
та організаційної роботи.
Зокрема розглядалися питання
організації майданчика для дресирування собак та можливість
додати існуючі «протоптані» доріжки тощо.

Він додав, що для гостей готується велика і цікава
програма. Зі зручностей – всі, у кого буде квиток на
матч, зможуть безкоштовно користуватися міським
транспортом. Також приїжджі зможуть скористатися
новою програмою Kyiv Pass – карткою туриста, яка
дає можливість протягом 24, 48 або 72 годин відвідати якомога більше туристичних пам’яток міста.
Для того, щоб привернути ще більше уваги до події, на 52-у туристичну виставку в Берлін доставили
кубок жіночої Ліги чемпіонів-2018. На українському
стенді відбулася «Українська вечірка», на якій було
розіграно квиток на фінал Ліги чемпіонів.

міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак.
Він зазначив, що в Мінприроди
неодноразово зверталися кияни з
проханням вплинути на ситуацію.
На підставі цих звернень інспектори Держекоінспекції провели
ряд перевірок підприємства і
видавали приписи про усунення
порушень, однак ПрАТ «Фанплит»
їх проігнорувало.
Нагадаємо, на забруднення
повітря деревообробною компанією «Фанплит» надходять
постійні скарги від мешканців

Дніпровського і Дарницького
районів. На початку минулого
року робоча група з депутатів
Київради, громадських і контролюючих органів настійно рекомендувала керівництву «Фанплиту»
реконструювати свої виробничі
потужності і знешкодити токсичне
виробництво.
На початку лютого цього року
мер Києва Віталій Кличко дав
доручення зупинити роботу заводу «Фанплит» до тих пір, поки
проблема з шкідливими викидами
не буде вирішена.
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Гроші – зі сміття:
чому вигідно
сортувати відходи?
Сортування сміття – тема давня та складна, але столиця крок за кроком підходить до її вирішення. На вулицях міста все частіше можна побачити контейнери
для небезпечних відходів – відпрацьованих акумуляторів, ламп, термометрів
тощо. Крім того, свідомі жителі Києва починають сортувати сміття та носити його
на переробку.
До речі, за прогнозами міжнародних екологічних організацій, до 2025 року в
Україні накопичиться 17 млн тонн відходів. Є над чим замислитися?
Фото Павла ПАЩЕНКА

ЕКСПЕРТИ
Євгенія АРАТОВСЬКА, засновниця
екопроекту «Україна без сміття»:
– На станцію глибокого сортування сміття приходять не лише ті люди,
які вже вміють сортувати сміття. Час
від часу нас відвідують новачки, які
хочуть просто розпитати, дізнатись,
чи ці відходи справді потрапляють на переробку. Багато
приходить з дітьми, щоб показати приклад сортування
змалечку: як можна по-іншому поводитися зі сміттям,
не викидати усе підряд до купи, а розподіляти все вдома,
відокремлювати упаковку, небезпечні відходи, зменшувати використання не придатних до переробки відходів,
не користуватися тим, що стане на 100% сміттям. У цьому
є освітній компонент станції.
Ми бачимо, що люди здатні їхати з Троєщини на «Васильківську», щоб бути впевненими, що їхня упаковка не нашкодить
довкіллю. Тих, хто вже займається сортуванням, небагато,
але вони завантажують станцію на 100 відсотків, навіть на
200... Тому ми разом з партнерами вирішили відкрити ще

дві станції глибокого сортування сміття, бо, незважаючи на
те, що тут багато сировини, ця справа виходить збитковою –
більшу частину витрат складають оренда та логістика.

витратив на всю столичну систему ЖКГ, включаючи заміну
ліфтів, програму енергоефективності, ремонт інженерних
мереж та ін.

Володимир СЛАБИЙ, голова правління «Української пакувально-екологічної коаліції»:
– В країні працює близько 40 підприємств з переробки вторинних полімерів, близько 20 компаній з переробки ПЕТ-тари, а також по 15 заводів
з переробки паперу, металу і скла відповідно. Більш того,
сьогодні ці підприємства недоотримують вторсировину.
Щоб не простоювати, вони змушені завозити її в Україну.
Показовими є цифри: у 2016 році в країну імпортовано 272
тис. тонн макулатури (на $46,7 млн), 22 тис. тонн вторинних полімерів (на $8,9 млн), 55 тис. тонн склобою (на $2,7
млн). Неймовірно, але тільки за ці три позиції торік ми
віддали «чужому дядькові» майже $60 млн. Для довідки:
це можна порівняти із сумою, яку Київ в поточному році

Святослав ПАВЛЮК, керівник київського офісу асоціації «Енергоефективні міста України», під час
дискусії в Українському кризовому
медіа-центрі:
– За деякими підрахунками, кожен
українець щорічно виробляє 300 кг
сміття. Через відсутність належного механізму переробки
сміття та відходів в Україні постійно збільшується кількість сміттєзвалищ. Для покращення ситуації потрібно
передивитися підходи до переробки відходів та встановлення цін за ці послуги. Однак люди мають розуміти, куди
саме йдуть кошти. Можна важити машини, які збирають
сміття та відвозять його на полігон. Це дасть розуміння,
яка маса відходів завезена, а відтак і корегувати платежі
для населення по згенерованій масі сміття.

ГРОМАДСЬКІСТЬ
Олександр ЩЕРБАНЬ, співголова ГО
«Асоціація зелених України»:
– Новації зі сміттям, на мою думку,
робляться здебільшого задля того, щоб
були додаткові дотації з бюджету, а
також – гарні цифри у звітах щодо створення нових робочих місць. Звичайно,
щось буде зроблено. Але… Наше суспільство, на жаль, геть
не готове. І не може бути готове, якщо для нього не створять
всі умови згори. Не маючи високотехнологічної системи в
цілому, людей не привчиш сортувати сміття добровільно
й сумлінно. Тим паче, якщо не буде серйозної правової
відповідальності за порушення закону в цій сфері – насамперед, чиновників, а потім уже – й усіх інших. Справа
навіть не в баках, їх можна наставити всюди. Але куди
дівати вже сортоване сміття, якщо немає потужностей для
його переробки й високотехнологічної утилізації?
Ігор СУМЛЄННИЙ, киянин:
– У мене стоїть контейнер в під’їзді
будинку, де я вже чотири роки збираю
батарейки. Одного разу влітку мені в
нього викинули відкрите морозиво!
Воно розтануло, зробило непридатним
контейнер, я спочатку був дуже злий.
Але потім зрозумів, що чим довше будуть такі контейнери
стояти, й чим довше люди будуть звикати до них, тим
менше буде таких випадків. Нечемні люди будуть завжди,

головне не розчаровуватись в усіх. До речі, після цього мені
в контейнер більше ніхто не викидав сміття...
Олексій БАГНЮК, активіст, автор-переможець проектів ГБ:
– У нас немає культури поводження зі
сміттям, вторсировиною і небезпечними
відходами. Люди не розрізняють ці речі.
Потрібна інформаційна кампанія – плакати, пости з соцмережах, відеоролики.

Фото Павла ПАЩЕНКА

Фото Павла ПАЩЕНКА

ВЛАДА
Віра РАДЧЕНКО, начальник управління розвитку ЖКГ КМДА:
– Для того, щоб встановили контейнери для роздільного збору сміття,
у першу чергу, потрібно звернутися з
ініціативною до балансоутримувача
території біля будинку. Сортування
сміття впроваджене на законодавчому рівні, але, на жаль,
така процедура поки не супроводжується зниженням
тарифів для підприємств, які цим займаються. Тому про
знижки для мешканців, які самі розподіляють сміття по
контейнерах, потрібно домовлятися безпосередньо з компаніями, які займаються вивезенням сміття. Але щоб їм
було вигідно встановлювати додаткові баки для сортування
сміття, їх потрібно захистити, щоб бездомні не забирали
цінний матеріал. Містяни з пропозиціями чи скаргами в
сфері житлово-комунальних послуг можуть звертатися до
Контактного центру мерії по телефону 15-51 або написати
на сайті 1551.gov.ua.

Денис ПІКАЛО, заступник начальника Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва КМДА:
– Наприкінці грудня минулого року
на пленарному засіданні Київради депутати прийняли рішення направити
звернення до Верховної Ради України
стосовно необхідності прийняття закону щодо заборони
використання та продажу поліетиленових пакетів. Адже
це питання повинно вирішуватися на державному рівні.
Та поки воно не вирішене, а час втрачається. Тому ми,
по-перше, вітаємо ініціативу компанії KIMS щодо впровадження екологічного проекту – всеукраїнської логістичної
мережі зі збору для подальшої утилізації поліетиленового
сміття на території столиці, а також в інших містах України.
По-друге, ми, зі свого боку, закликаємо громадян не нехтувати такою можливістю та почати сортувати поліетилен
для подальшої його здачі. Також ми впевнені, що подібна
соціальна ініціатива могла б стати зразком й для інших

компаній, наприклад, у роздрібній торгівлі, для мереж
супермаркетів тощо.
Альона БАБАК народний депутат
України:
– Щоб українці почали роздільно збирати відходи, у них має бути стимул. Стимулом може стати принцип розширеної
відповідальності виробника. Якщо виробник сплачуватиме за весь цикл продукції
– споживач платитиме лише за власні несортовані відходи,
які неможливо переробити. Відповідний законопроект вже
зареєстрований у Верховній Раді та очікує на перше читання.
Виробник, коли створює дизайн упаковки та пакує у
неї товарну продукцію, також має думати, що він повинен
буде у кінцевому випадку заплатити і за перероблення та
утилізацію цієї упаковки. Тоді виробник думатиме, якою
має бути ця упаковка, щоб йому було дешевше у кінцевому результаті заплатити за перероблення та утилізацію.

В ЦЕНТРІ УВАГИ
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ПЕРСПЕКТИВИ

Із вітерцем – на трамваї-електричці
Микола ПАЦЕРА

Із набережної – на острів
Микола ПАЦЕРА

Одне із найулюбленіших місць
відпочинку киян і гостей міста –
Оболонську набережну пропонують реконструювати й осучаснити.
Як повідомив головний архітектор
проекту Анатолій Давидов, реконструкцією Оболонської набережної, яка пролягає від Московського мосту до вулиці
Прирічної, і була фактично окультурена
15 років тому, планує зайнятися ТОВ «Будреконструкція». Було оголошено тендер
на участь у цих роботах, який виграла
компанія «Гурт проект» – вона й створила
ескізний проект реконструкції набережної.
– Перед початком проектних робіт ми
провели ґрунтовне обстеження території
з залученням відповідних фахівців, щоб
визначити можливості для планування.
Ми хочемо значно розширити межі зони
відпочинку за рахунок включення до
них прилеглих півострова Собаче гирло
та острова Оболонська коса, – розповів
архітектор. – Для цього вперше в Україні
пропонуємо прокласти до них розсувні
місточки, які даватимуть змогу людям
потрапляти на їх територію, а при потребі – пропускати річкові судна. На цих
місточках буде обладнано велосипедну
доріжку, а також тротуар із деревами в

горшках та ліхтарями по обидва боки.
Щоправда, з реалізацією цього задуму
можуть виникнути проблеми, оскільки
деякі острови начебто знаходяться в
приватній власності – зараз це виясняють
у Оболонській райадміністрації…
Сама ж нинішня набережна, за задумом архітекторів, теж зазнає суттєвих
змін. Південна її частина, до якої прилягають сусідні будинки, буде використана
під пляжну зону з різноманітними розвагами. Решту території дещо видозмінять.
Зокрема на верхній частині набережної
також облащтують вело- та прогулянкові доріжки і майданчики з зонами
відпочинку, МАФами з продуктами, а
також туалети.
Неподалік від вулиці Прирічної пропонується створити публічний простір із
лавочками, імпровізованими сценами та
зеленими насадженнями, де можна буде
влаштовувати різноманітні виставки,
концерти, читати вірші чи проводити
інші культурні заходи.
Верхню територію набережної пропонується розширити за допомогою консольних приміщень. На нижній, прилеглій
до води, також будуть велодоріжки та
прогулянкові зони відпочинку, а також
облаштовано нові спортивні майданчики, зокрема, для занять скейтбордом.
Також передбачається мангальна зона,
де можна буде пожарити шашлики та
відпочити компанією.

Можливо, невдовзі жителі Троєщини зможуть
швидко і з комфортом
добиратися до центру
міста і навіть до Борщагівки. Допоможе їм у
цьому перший в Україні
транспортний гібрид
трамвая та електрички
тram-тrain.
Передбачається, що лінія нового виду транспорту
буде складатися з маршрутів:
«Милославська» – «Північна» та «Дарниця» – «Кільцева дорога». На цьому шляху планується будівництво
двох транспортних вузлів,
які з’єднають Троєщинську
лінію швидкісного трамвая
із залізницею в районі станції
«Троєщина-2», а також Борщагівську лінію швидкісного трамвая із залізницею в
районі Повітрофлотського
шляхопроводу.
Крім цього, потрібно буде
побудувати залізничне роз-

галуження на Березняках,
що дасть змогу трамваямелектричкам, які рухаються
на Троєщину і в зворотному
напрямку, об’їжджати станцію
«Дарниця». Для зручності пасажирів намічається облаштувати пересадкову платформу
«Либідська».
В основному ж новий вид
транспорту використовуватиме вже діючі лінії трамвая
та електрички, повідомили
«Вечірці» в КП «Київпастранс»,

яке розробляє його технікоекономічне обґрунтування.
За попередніми підрахунками транспортників, попит
на цей наземний вид електротранспорту становитиме
близько 240 тисяч пасажирів
на добу. А орієнтовна вартість
проекту складає близько 180
мільйонів євро. Оскільки місто
не має таких грошей, то вводити в експлуатацію колійний
гібрид планують за рахунок
кредитних коштів.

КОМЕНТАР
Олег МІСТЮК, генеральний директор КП «Київське інвестиційне агентство»:
– Зараз транспортники столиці активно розробляють техніко-економічне обґрунтування запровадження проекту тram-тrain, яке планують завершити до кінця весни. Із цим документом треба буде
отримати в «Укрзалізниці» погодження на використання її колій, якими курсуватиме трамвай-електричка.
Після цього можна звертатися до кредитного комітету за фінансами, більшу частину яких буде витрачено
на закупку рухомого складу. Поки що мова йде про створення напівкола – з’єднати таким транспортним сполученням Троєщину з діловим центром міста через Дарницю, Батиєву гору до Караваєвих дач.
Коридор «Троєщина» – «Караваєві Дачі» визначений перспективним для розвитку системи масових
пасажирських перевезень за рекомендаціями консалтингової компанії ITP і в рамках спільного проекту
столичної міськадміністрації та Світового банку.

ТОЧКА ЗОРУ

Сергій БАШЛАКОВ:

«Держава не повинна потурати
свавіллю корупціонерів»
На запитання «Вечірки» відповідає
заступник голови постійної комісії
Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
заступник голови фракції «Самопоміч» Сергій Башлаков.
– За минулий рік у Києві відкрилося 97
продуктових і продовольчих магазинів,
37 кафе і ресторанів. Це багато чи мало
для мегаполіса?
– Підприємницьких пропозицій на ринку
рівно стільки, скільки їх повинно бути.
Поліпшення бізнес-середовища не залежить від чиєїсь примхи, а визначається
економічною доцільністю. Якщо в суспільстві існує попит, магазини відкриваються.
Якщо їх кількість збільшується, виникає
необхідність у торгівельних площах. Якщо
з’являється попит на додаткові площі, їх
починають будувати...
Коли діяльність бізнесу економічно доцільна, всі перепони можна подолати. Навіть
ціною хабарів.
– А від чого залежить економічна
доцільність?
– Від можливостей і бажання покупців.
Їх платоспроможного попиту і споживчих
настроїв. Продукти харчування й ліки купуються щодня. Але вже товари не першої
необхідності (одяг, техніка) під час війни
мало хто схильний купувати.

Суспільство під час кризи не спроможне
оцінити ту кількість пропозицій, що пропонується у кращій ситуації. І підприємці
приймають рішення, може, краще скоротити торгові точки і площі. Великі мережі
ще можуть мінімізувати витрати: вони
планують заздалегідь, володіють ресурсами
для підстраховки. Але малий бізнес в кризу
постає перед катастрофою і шукає способи
зменшити видатки.
– За 2017-й рік влада Києва демонтувала 1,5 тис. кіосків. Їх власники компенсували втрати у нечесний спосіб – не
дотримувалися умов конкуренції, не
платили податки, заважали законному

бізнесу. Чому тоді «демонтовані» обурюються діями влади?
– Частина МАФів працює цілком на легальній основі, але велика частина їх — лише
справляє враження малого бізнесу: наймає
низькооплачуваних робітників, оформляє їх
як платників мінімального єдиного податку. А далі використовує спрощену систему
оподаткування без контролю. Такі МАФи
стають лазівкою для ухиляння від податків.
– Як же боротися з недобросовісністю?
– МАФи існують у світі скрізь. Вони об’єктивно затребувані у бідних – перехопити
задешево на скору руку... Але мало того,
що там немає обліку товару. Мало того, що
живлять «сірий» та «чорний» ринок. Вони
стають каналом реалізації контрабанди.
Кількість цих «супутників злиднів» почне
скорочуватися не завдяки кампаніям по
знесенню, а коли країна стане багатшою.
– Які результати мораторію на необґрунтовані перевірки бізнесу?

Гучні скандали виникають лише там, де
чиниться вже явне
беззаконня. Однак бізнес переважно не виносить конфлікту в
публічну площину

– Спочатку на потік поборів було накладено справді вето. Перед тим перевіряючі
комісії збирали з підприємців ледве не
щомісячну абонплату. Ті самі пожежні сиділи, як в засідці, в очікуванні скасування
заборони. Тепер забігали знову, як голодні
собаки. Побори поновилися під надумананими приводами.
Підприємець, як і раніше, перед вибором.
Або його тимчасово закриють, або проблеми
треба вирішити завчасно. Гучні скандали
виникають лише там, де чиниться явне
беззаконня. Однак бізнес переважно не
виносить конфлікту в публічну площину.
Держава не повинна потурати свавіллю
корупціонерів. Вона має відмовитися від
спокуси силового контролю.
– Виборці вимагають зміцнити депутатський контроль за виконавчою
владою. Вам це вдається?
– У столиці досі немає повноцінної системи місцевого самоврядування. КМДА не підпорядкована Київраді, як виконкоми радам у
містах. У будь-якому іншому місті виконком
підзвітний і затверджується міською радою.
Чиновник не має права ігнорувати рішення
депутатів, інакше його знімуть.
На відміну від цього, столичні чиновники
можуть на власний розсуд враховувати рішення представницького органу місцевого
самоврядування. За невиконання ніхто
відповідальності не несе.
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ВЛАДА І БІЗНЕС

Реальне партнерство:
крок за кроком
Як сьогодні почувається малий та
середній бізнес у Києві? На яку
підтримку столичної влади може
розраховувати пересічний підприємець? Про ці та інші питання
ділового життя міста кореспондент
«Вечірки» веде розмову з Андрієм
Мельничуком, директором Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва КМДА.
– Андрію Анатолійовичу, визначимося
з поняттям «малий та середній бізнес».
– У світі й досі немає чіткого визначення
цієї категорії підприємництва. У нас це
питання регулюється Господарським кодексом… Якщо середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не більше суми, еквівалентної 10
мільйонам євро, то йдеться про суб’єкт малого підприємництва. У суб’єктів середнього
підприємництва кількість працівників – від
50 до 250 осіб, а річний дохід – еквівалент
10-50 мільйонів євро.
– Скільки таких підприємців у Києві?
– За останніми даними Державної
фіскальної служби, сьогодні зареєстровано
понад 244 тис. юридичних осіб – суб’єктів
господарювання та понад 321 тис. фізичних
осіб-підприємців.
– Малий та середній бізнес потребують
підтримки…
– Малий та середній бізнес є базовою
ланкою ринкової економіки, образно кажучи,
«становим хребтом» добробуту та соціальної
стабільності будь-якої розвиненої країни.
Тому не можна недооцінювати важливість
його розвитку та державної підтримки. Хоча,

звісно, поряд із перевагами є і недоліки.
Наприклад, адміністрування такого бізнесу
часто-густо коштує дорожче, ніж дохід від
його діяльності. Він вразливіший у плані
інвестування. Є й інші «тонкі» місця… Але
державна підтримка малого і середнього
бізнесу – кисень, що забезпечує кровообіг
у живому організмі такої форми підприємництва.
– Держава має багато обов’язків. А
які реалії?
– На жаль, не скажу нічого нового: малий
та середній бізнес упродовж кількох останніх
років перебуває у хронічно хворобливому
стані. Захист інтересів підприємця ще не
став пріоритетом державної економічної
політики. Передусім потребує посилення
захист права власності. Щоб не допускати
фактів рейдерства, банального «віджиму»
бізнесу. Для цього законодавство має бути
приведене до єдиного тлумачення правових
норм. Актуальним залишається усунення
таких гальмівних чинників, як недоступність

Тривають переговори щодо залучення до
Програми ПАТ «Кредитвест банк» та ПАТ
«КБ «Земельний капітал».
– І що це дасть підприємцям?
– Нинішнього року на компенсацію відсоткових ставок київською міською владою
передбачено 10 млн грн. Можливо, це не
«дешевих» кредитних ресурсів через високі надто вражаюча сума, але вона дасть змогу
відсоткові ставки, шалений податковий тиск, розпочати поступальний розвиток малого
інфляція та недосконалість економічного та середнього підприємництва у столиці.
законодавства.
Наше головне завдання – консолідувати
– На яку підтримку з боку влади мо- зусилля міжнародних та національних устажуть сьогодні розраховувати столичні нов для підтримки підприємців. Основна
підприємці «середньої руки»?
мета Програми – запропонувати малому та
– Нам вдалося значно спростити меха- середньому підприємництву Києва доступні
нізм отримання підприємцями фінансо- кредити на розвиток власної справи.
– І яка ж відсоткова ставка?
во-кредитної підтримки від міської влади.
В нинішніх умовах стрімкого скорочення
– Завдяки компенсації 50%, яку покриває
обсягів виробництва, зростання податкового КМДА, та банкам-партнерам Німецько-Укранавантаження і здорожчання кредитного їнського фонду, відсоткова ставка сьогодні
ресурсу немає часу на бюрократичну тя- становить лише 9,5%. Вона є найнижчою
ганину. Міська влада вирішила поновити в Україні.
– Наскільки доступним і прозорим є
Програму фінансово-кредитної підтримки та
спільно з Німецьмеханізм надходження
ко-Українським
(перерахування) сум
Завдяки компенсафондом і банкакомпенсацій?
ції 50%, яку покриває
ми-партнерами
– Повірте, він цілком
запропонувала КМДА, та банкам-партдоступний і прозорий.
столичним виробПри його розробці виконерам Німецько-Українського
никам доступне
ристано досвід реалізації
фонду, відсоткова ставка сьогод- аналогічних програм,
кредитування для
бізнесу. У верес- ні становить лише 9,5%. Вона є що впроваджуються
найнижчою в Україні.
ні минулого року
європейськими банкаКиїврада затверми розвитку спільно з
дила Положення про фінансово-кредитну муніципалітетами. Головна його перевага
підтримку суб’єктів малого та середнього – спрощена процедура взаємодії. Банк
підприємництва. Мова про Програму ком- перевіряє потенційного позичальника на
пенсації відсоткових ставок для малого та відповідність вимогам Програми на підставі
середнього бізнесу столиці.
чітких критеріїв, а КМДА погоджує та за– Яка місія у цьому вашого структур- безпечує компенсацію відсотків на підставі
ного підрозділу?
реєстрів, сформованих банками-партнерами.
– Департамент визначений розпорядни- Отже, для отримання фінансово-кредитної
ком бюджетних коштів, передбачених на підтримки від міської держадміністрації
компенсацію. Наразі вже укладено договори підприємцю потрібно лише звернутися до
про співробітництво з ПАТ «Укргазбанк», банку, що бере участь у Програмі.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «ПроКредит Банк».

КИЇВСЬКА МАРКА

Специфіка
подолання
кордонів
Олена ДМИТРІЄВА

Понад 700 підприємств
нашого міста є рушійною
силою його економічного
потенціалу. Згідно статистичних даних, серед країн-партнерів київських експортерів 202 країни світу.
До продукції, яка експортується
за кордон та є досить затребуваною, можна віднести продукти
харчування, медичні препарати
та вироби медичного призначення, наручні годинники, машини,
механізми та електротехнічне
обладнання тощо.
За словами керівника відділу
маркетингу Київського годинникового заводу Інни Уманець,
завод – перше українське підприємство, яке займається серійним
виробництвом годинників під
торговою маркою KLEYNOD.
– Наша продукція представлена
та користується попитом в таких
країнах як США, Канада, Франція,
Польща та Велика Британія. Всі
моделі годинників виготовляються
на основі власних дизайнерських,
конструкторських і технологічних
розробок та створюються на базі
швейцарських механізмів нового

покоління. На сьогоднішній день в
асортиментному ряді підприємства
налічується більше 200 моделей
годинників різних колекцій. Тому
обсяги експорту продукції у цьому
році значно збільшаться, – повідомила пані Уманець…
Є в Києві й досить унікальне
виробництво комплексу апаратних
і програмних засобів автоматизованих систем керування дорожнім
рухом – ТОВ «Росток-ЕЛЕКОМ».
За 25 років роботи підприємство
випустило та встановило близько
4000 дорожних контролерів та
20 тисяч світлофорів у 60 містах
України та за кордоном.
– Ми експортуємо детектори
транспорту, обладнання для керування по оптоволокну, радіоканалу, GPRS, системи екологічного
моніторингу, системи відеонаг-

Іноземні покупці дуже
полюбляють українські
ягоди, мед та гриби.
ляду, світлофори, електронні керовані знаки, табло, паркомати,
паркувальні системи, сервісне
обладнання та інше, – розповідає
директор ТОВ «Росток-ЕЛЕКОМ» Павло Жабіцький. – Тобто
все, що пов’язано з системою
керування дорожнім рухом. Наші

системи вже встановлені та працюють у Латвії, Грузії, Молдові,
Македонії.
На всіх ринках світу затребувана
харчова продукція українських
виробників, зокрема київських
компаній. Так, наприклад, ТОВ
«АГРАРНИЙ ЦЕНТР» – це єдина
компанія в Україні, яка веде зовнішньоекономічну діяльність з
Данією.
– В цю країну ми постачаємо
овочі та фрукти – яблука, капусту
пекінську, картоплю, цибулю, а

КОМЕНТАР
Микола ЛАРІН, керівник проектів Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД»:
– Тенденції 2018 року щодо експорту української продукції за кордон дещо продовжать ті, що ми спостерігали минулоріч. Тобто, сама структура українського експорту мало чим зміниться, на жаль. Чому на жаль? Тому що
левова частка нашого експорту продовжує залишатися сировиною – більше 60 %. Якщо ми торгуємо сировиною, то, у першу чергу, є заручниками світового глобального сировинного ринку з притаманними йому рисами…
Отже, 2018-й буде й далі супроводжуватися поступовим збільшенням нашого аграрного експорту, який склав
майже 18 млрд доларів та збільшився на 16% у порівнянні з 2016 роком. У десятці найбільших торгових партнерів,
знову ж таки, дивлячись на структуру нашого сировинного експорту в 2017-му та попередніх роках, залишатимуться незмінні: Росія, Польща, Італія, Туреччина, Індія, Китай, Єгипет, Німеччина, Нідерланди, Угорщина, Іспанія.

також сезонні ягоди – полуницю
та черешню. Також, після довготривалих переговорів, будемо
робити першу поставку до Данії
пшеничного та кукурудзяного борошна, соняшникової та соєвої олії,
– поділилася новиною директор
компанії Тетяна Каськів.
За її словами, місія компанії
– надати кожному іноземному
покупцеві українські продукти
високої якості.
– Наразі плануємо налагодити
співпрацю у зовнішньоекономічній
діяльності з Норвегією. А також
здійснюємо поставки товарів на
ринки Азії, Африки. Наша соняшникова олія користується попитом
у Шрі-Ланці. А Білорусія та Турція
– наші стратегічні партнери, –
наголосила пані Каськів.
Іноземні покупці дуже полюбляють українські ягоди, мед та
гриби. Тож компанія «Атлас Експорт» експортує таку продукцію до
Франції, Германії, Бельгії, Іспанії,
Польщі, Швейцарії та США.

СУСПІЛЬСТВО
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Коли Київ заговорить
українською?
ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПІЛЬНОЇ ДІЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ І НЕБАЙДУЖИХ КИЯН



Андрій КОВАЛЕНКО

Як відомо, київська влада докладає значних зусиль на
терені утвердження української мови не лише в публічному секторі, а й в усіх сферах життя столиці. Так, у 2015 році
Київрада затвердила Концепцію розвитку української
мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів
міста Києва на 2015-2020 роки. У 2016-му при КМДА було
створено міжвідомчу робочу групу з питань реалізації
Концепції розвитку української мови, культури й виховання історичної пам’яті у жителів Києва.

«Пітбуль» вартує
на дорозі
Ніна ГУЦУЛ

За будь-якої погоди
кожної п’ятниці та суботи члени групи активістів
спільноти «Пітбуль Київ»
виходять у нічні рейди
вулицями столиці. Мета
небайдужих киян – допомогти патрульним
зупинити п’яних водіїв,
чия легковажність може
призвести до найтрагічніших наслідків.
…Стояло собі авто на узбіччі,
аж раптом у нього на швидкості
понад 200 кілометрів на годину
в’їхав інший автомобіль. Як з’ясувалось згодом, його водій та
пасажири прямували з елітного
нічного клубу й були далеко не
тверезими. Результат ДТП: водій
автомобіля, в який несподівано
в’їхали, загинув, а пасажир, що
перебував поруч, зазнав серйозних травм. На жаль, подібних
ситуацій на наших дорогах стає
все більше.
Та саме цей трагічний випадок
став точкою відліку для товаришів
загиблого – звичайних киян, які
вирішили рішуче стати на заваді любителям п’яних перегонів
нічними вулицями і спонукав
до перших громадських рейдів.
У столичній патрульній поліції ініціативу небайдужих киян
підтримали. До слова, штраф за
водіння у нетверезому вигляді
становить 10200 грн і позбавляє
права керувати авто протягом
року. Втім, багатьох водіїв це
не зупиняє.
Як пригадує керівник проекту «Пітбуль Київ» Олексій Павловський, одним із найважчих
нічних рейдів став той, коли за
активної допомоги активістів
було виписано 32 протоколи
за водіння в нетверезому стані
(взагалі тієї ночі в Києві патрульною поліцією було виписано
64 протоколи, тобто половину
порушників «вполювали» саме
«пітбулівці»). Представництво
останніх було досить вагомим:
понад сім десятків активістів
і чотири десятки автомобілів.
Вагомий результат акції додав
ентузіастам наснаги й утвердив
чітке розуміння, що їхні нічні

чергування можуть врятувати
комусь життя.
У цьому зв’язку доречно нагадати, що щоденно на наших
дорогах гине більше людей, ніж
при воєнних діях під час АТО.
Тільки за минулий рік – 3 тисячі загиблих та більше 30 тисяч
травмованих. За статистикою,
кожний 6-й смертельний випадок в результаті ДТП – саме
з вини п’яних водіїв. На жаль,
наша столиця в цій прикрій ситуації – рекордсмен, адже тут
кількість людей за кермом значно
більша, ніж в інших містах. Та й
різноманітних нічних закладів,
клубів та барів вистачає.
– Ми не зупиняємо автомобілі,
не блокуємо порушників й не виписуємо протоколів, – розповідає
один із активістів. – Та якщо бачимо людину, котра сідає за руль
у неадекватному стані, негайно
повідомляємо патрульній поліції
за допомогою оперативних каналів зв’язку. Приємно відзначити,
що частішають випадки допомоги нам і патрульним із боку
звичайних киян. Адже тільки
разом ми в змозі зробити наші
дороги більш безпечними. Чимало людей долучаються до наших
лав після телерепортажів про
діяльність «Пітбуля». Свої рейди
ми анонсуємо в Інтернеті, отже,
приєднатися до нас може кожен
бажаючий.

КОМЕНТАР
Олексій ПАВЛОВСЬКИЙ, керівник проекту «Пітбуль Київ»:
– Я за те, щоб ввести кримінальну відповідальність за
водіння машини в п’яному
вигляді. У нас
Кодекс про адміністративні
правопорушення дуже старий, тож залишилося
багато недоробок. Близько 30-40%
справ розвалюються, тому що законодавство не бездоганне, а суди
корумповані. Тож ми з однодумцями
розпочали роботу над відповідними
змінами до законодавства, наразі
наш законопроект проходить усі
необхідні процедури в комітетах
Верховної Ради.

А торік Київрада ухвалила
рішення «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної
політики в місті Києві». Документ,
зокрема, передбачає, що «мовою
роботи, діловодства і документації
всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій комунальної форми
власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень
є державна мова». Також більш
детально виписано пункт про
використання української мови
в місцях громадського обслуговування. Передбачається, що при
реалізації товарів і наданні послуг
першочергово використовується
державна мова.
Утім, навряд чи ці заходи змогли
б бути вповні реалізовані без синергетичних зусиль столичної влади і громадського сектору. Зокрема,
важливою складовою «українізації»
столиці є діяльність проекту «Безкоштовні курси української мови»,
який працює в Україні вже понад
4 роки. Сьогодні навчання української під егідою «Є-мова» – це
розгалужена мережа з осередками
у 25 містах України. Її команда
складає понад 80 волонтерів – викладачів та координаторів.
– Частину курсів ми перенесли
онлайн, щоб охопити якомога більшу кількість слухачів, – розповідає
«Вечірці» автор проекту «Є-мова»
Анастасія Розлуцька. – Прикметно, що найбільший попит виник
у Києві. Минулого року – це 650
осіб на курс із різними рівнями
володіння українською. За тришість місяців наші слухачі вже
можуть розмовляти на пристойному рівні. Та цьому передувала
нелегка робота. Так, із проектом
«Є-мова» ми пройшли інкубаційну
програму конкурсу ІТ-проектів у
сфері електронної демократії Egap
Challenge та увійшли до трійки
переможців. Потужна команда
у нас сформувалася під час реалізації волонтерського проекту
«Безкоштовних курсів української
мови». Частина київського «ядра»
вирішила долучитися до створення
онлайн-платформи для вивчення
української. У нашій команді – філологи, дизайнери та ІТ-фахівці.
Було створено пілот сайту – це
дизайн, верстка, код, тести на рівень володіння мовою, програми,
навчальні матеріали, відео-уроки
тощо. Пілотний проект протестували на певних сегментах цільової
аудиторії – учнях шкіл прифронтової зони, слухачах із діаспори,
російськомовних українцях.
Навчання диференційовано за
рівнями: елементарний (А1, А2);
вільний (В1, В2); досвідчений (С1,
С2). Методика ж відповідає стандартам Міністерства освіти та науки України і Загальноєвропейським
рекомендаціям із мовної освіти

(Common European Framework of
Reference for Languages).
– Та найбільше ми використовуємо власний досвід викладання на курсах української мови, –
провадить пані Розлуцька. – І тут
ми – першопрохідці. Попри це,
постійно консультуємося з фахівцями провідних університетів
України. Загальний бюджет модулю проекту складає 801 500 грн.
Наша команда вже залучила
54 000 грн. За ці гроші розробили
сайт та наповнили його первинним
функціоналом та інформацією,
як-то: тест на визначення рівня
володіння мовою, навчальні уроки для рівня А2, дизайн, верстка,
розробка. Водночас, ми виграли
фінансування у розмірі 100 000 грн
за конкурсом EGAP. Паралельно
продовжуємо залучати гроші в
рамках волонтерського фінансування громадянами на Інтернет-платформі «Спільнокошт».
Як вважає Анастасія Розлуцька,
найкращими засобами промоції

Важливою складовою
«українізації» столиці є
діяльність проекту
«Безкоштовні курси української мови», який працює
в Україні уже понад 4 роки
державної мови є ті, що ментально
мотивують людину переходити на
українську. «Мотивація вивчити
мову нині напрочуд різноманітна.
Когось захопила ця ідея на хвилі
патріотизму, комусь знання мови
потрібні на роботі. Комусь важить,
щоб його не прийшла «захищати»
Росія… Мені імпонує внутрішнє
переконання людини, що ґрунтується на ідейних, духовних, культурологічних засадах. Просування
ідеї переходу на українську має
базуватись на концепції «власного
прикладу», без позірних закликів,
акцентуючись на позитивних враженнях, на історіях успіху».
– Багато хто пам’ятає часи 80-90х років, коли українською в Києві

публічно майже не спілкувалися –
ні на вулиці, ні на роботі, – згадує
голова Мистецького об’єднання
«Остання барикада», засновник
проекту «Безкоштовні курси
української мови» Олександр
Доній. – Це спричинялося штучним протиріччям поміж російськомовним містом і україномовним
селом – з елементами приниження
більшості україномовних. І така
ситуація спонукалася доволі цілеспрямованою і підступною політикою. Формально українську
нібито ніхто і не забороняв. Проте,
прищеплення налички безперспективності, «селянськості» витісняло українську мову на суспільні
манівці. У мене особисто були
вельми курйозні побутові ситуації.
Наприклад, 1989 року в Харкові
мене спрямували на залізничному вокзалі в касу для іноземців.
Директор вокзалу «щиро» не розумів української. Всі думали, що
я – поляк або чех.
На думку пана Донія, з тих пір
ситуація радикально змінилася
на краще. Попри те, що системної діяльності з боку держави,
на жаль, не було. «У 1998 році я
розробив програму «Підтримка
україномовної освіти в Криму». За
фінансування Міжнародного фонду
«Відродження» кошти розподілялися тамтешнім навчальним закладам
напряму, навіть школам, де був
хоча б один україномовний клас.
Водночас, колишній мер Москви
Лужков відкрив із десяток російських університетів у Криму…»
Володіючи проблемами просування української мови «зсередини», Олександр Доній запровадив
ініціативу «Навчи друга розмовляти
українською». З цього, власне, і зродилася ідея безкоштовних курсів.
«Їх ідеологія: кожна людина, яка
бажає володіти українською, вже
є нашим другом. Саме в цьому –
відмінність від жорстко-примусової позиції, якою дуже часто
намагаються хизуватися деякі
«ура-патріоти». До речі, жодна
політична партія, чи жоден буцімто «патріотичний» олігарх не
організували нічого подібного. З
іншого боку, дуже добре, що наш
процес є самодостатнім. За чотири
роки сформувалося ядро ідейних
менеджерів, які самостійно цим
займаються. На жаль, у курсів
української мови немає достатньо
фінансів, тому наші волонтери змушені вдаватися до фандрайзингу,
зокрема «народного» фінансування
спільнокоштом», – резюмує пан
Доній.

ДО ТЕМИ
Тетяна ГУЗЕНКО, заступник директора
Департаменту суспільних комунікацій КМДА –
начальник управління інформаційної політики та комунікацій:
– Співпраця Департаменту суспільних комунікацій
з волонтерами та координаторами проекту «Безкоштовні курси української мови» розпочалася у 2015
році. Зокрема були організовані безкоштовні курси
української мови для журналістів муніципальних медіа.
Представники «Безкоштовних курсів української мови»
регулярно беруть участь у засіданнях секції ЗМІ з питань реалізації «Концепції розвитку української мови,
культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020
роки», тематичних круглих столах та публічних презентаціях. На одному з наших
круглих столів організатори мовних курсів показали відео: слухачі отримують
сертифікати, вітають викладачів, один одного. І так щиро радіють, такі натхненні!
Люди повертають собі почуття самоповаги, власної ідентичності... Як на мене,
мовні курси роблять важливу справу і мають велику повагу в суспільстві.
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Коцюбинське
хоче в Київ
Олег ПЕТРЕНКО

Дві третини з більш як 1300 мешканців селища Коцюбинське, які взяли
участь у громадських слуханнях щодо
приєднання до Києва, підтримали
таку ініціативу громади. Тепер слово
за Київрадою і парламентом.
У ІРПІНЬ ДОРОГИ НЕМАЄ

Коцюбинське – фактично вже в Києві. Якщо
поглянути на географічну мапу: з усіх боків
селище межує з територією столиці. Та в підручник історії: до 1962 року селище підпорядковувалося Київській міськраді. Однак сьогодні
воно адміністративно належить до області. Це
обласний анклав у Біличанському лісі, який
вже півстоліття входить до Святошинського
району і обслуговується Святошинським лісопарковим господарством «Київзеленбуду».
З Ірпенем, до якого Коцюбинське незаконно,
як визнав апеляційний адмінсуд, приєднала
попередня селищна рада, не має не лише
спільної межі, а й дороги. Феміда за позовом
представників громади скасувала те рішення – за неналежне проведення громадських
слухань та інші порушення статуту селища, а
Верховна Рада теж за ініціативою більш як тисячі коцюбинців розігнала попередню селищну
раду – «за порушення законів і Конституції».
Чим же таке цікаве Коцюбинське всім, хто
за нього досі бореться? Лісом, якого в нього
немає. Однак користуючись тим, що тутешнє
лісове господарство не визначене в натурі,
селищна рада, починаючи з 2008-го, роздерибанила прилеглих 70 га на більш як півтисячі
ділянок. Більшість з них безпосередньо чи
через підставних осіб отримали місцеві та
ірпінські князьки-забудовники. Хоч Генпрокуратура порушила низку кримінальних справ
і через суд скасовує земельні акти, доморощені
Калитки й досі воду мутять і людом колотять.
Бо ж ставка чимала…

ГЛАСНО І БЕЗ АДМІНРЕСУРСУ

І депутати селищної ради, і пересічні члени
громади розділилися на два табори. Не так за
Київ чи Ірпінь, як за захист чи забудову лісу.
Цей поділ позначився й на громадських слуханнях. Однак нинішні їх організатори пішли
ледь не на самопожертву (нелегко громадським
активістам йти проти грошей, адмінресурсу і
«тітушок», але останні найбільше бояться саме
відкритості й публічності), аби дотриматися
кожної букви статуту громади. Провели чотиригодинне зібрання за громадською ініціативою,
завчасно повідомивши мешканців, з місячною
агітаційною кампанією, письмовим відкритим голосуванням і обговоренням в Будинку
культури тощо.
– 2015-го, коли влада Коцюбинського насильно приєднала нас до Ірпеня, думку громади
підло сфальшували. Тоді в так званих слуханнях
взяло участь менше 400 людей і долю селища
вирішували негласно у трудових колективах
комунального підприємства або Ірпінського
виправного центру. Тобто там, де адмінре-

сурс стовідсотковий, – згадує активістка й
ініціатор позову щодо скасування рішення
про приєднання Коцюбинського до Ірпеня
Ірина Федорів.
Не можна сказати, що захід і цього разу
відбувався мирно – скандалістів не бракувало,
але поліція запобігла провокаціям.

І депутати селищної ради,
і пересічні члени громади
розділилися на два табори.
– Я не брала участі в голосуванні й не радила
цього робити депутатам. Бо ми представляємо
інтереси всієї громади – і тих, хто за Київ, і тих,
хто проти. Мешканці селища мали визначитися
самостійно – ініціатива слухань ішла від них,
– заявила Коцюбинський селищний голова
Ольга Матюшина.

ПОМСТА ЧИ АГОНІЯ

Того ж дня, як було оприлюднено результати
голосування на слуханнях, сумнівні власники
селищної котельні заблокували до неї вхід
комунальникам і в люті морози (згадайте 5
березня) залишили без тепла частину селища,
зокрема школу. А наступного дня проірпінська
депутатська більшість селищної ради спробувала сфабрикувати рішення про недовіру
голові Коцюбинського Ользі Матюшиній та
внести в держреєстр прізвище іншого очільника громади.
Котельню ж у боротьбі з головою тут використовують не вперше. Торік, скажімо,
опалювальний сезон у селищі розпочався
з півторамісячним запізненням. Хоч прокуратура і суд визнали, що попередня влада
протиправно відчужила стратегічний об’єкт
громади у приватну власність.
І досі триває саботаж бюджетного процесу,
заблоковано рахунки ради. Звучать погрози й

членам селищного тервиборчкому. А голову
тутешньої ТВК Людмилу Демченко навіть було
жорстоко побито, зловмисника затримано.

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

Селищний голова Коцюбинського Ольга
Матюшина звернулася до прокурора Київщини
із заявою про злочин.
«Ірпінський реєстратор, не маючи на те
жодної підстави, замінив у реєстрі моє прізвище як селищного голови на прізвище депутата
Миколи Єременка. Це сталося відразу після
того, як в селищі пройшли слухання, де 61%
громадян висловилися за приєднання до Києва.
Перевороту передувало захоплення котельні»,
– заявила Матюшина.
Скандал докотився до парламенту.
«18 депутатів селищної ради таємно зібралися у невстановленому місці, не запросивши
ані голову, ані інших депутатів, вибрали самі
нового голову. А потім вночі внесли це рішення в держреєстр. Це рейдерство люди вже
охрестили «Коцюбинським ГКЧП», – заявив,
звертаючись до міністра юстиції Павла Петренка, народний депутат Євген Рибчинський.

ПРЯМА МОВА
Із інтерв’ю заступника голови КМДА Олексія РЕЗНІКОВА
місцевому інтернет-виданню «Громада Приірпіння»:
«…Київ приймає рішення про маршрути і витрачає кошти на
комунальний транспорт виключно в межах міста. Є певні бюджетні
процеси, і ми не можемо витрачати кошти громади Києва на потреби інших громад. На території селища ми не можемо поставити
кіоск із соціальним хлібом, бо це не територія Києва.
Будь-які історії про знищення Біличанського лісу з боку Києва
абсурдні. І це ніяк не залежить від того, що Коцюбинське хоче стати
частиною столиці. Ця територія була і є територією міста Києва, на яку протиправно
зазіхнули деякі сусідні міські чи селищні ради, і прокуратура працює над тим, аби
повернути ділянки в лісі законному власнику – громаді столиці. Обслуговує ліс Святошинське лісопаркове господарство, і з бюджету столиці на це виділяються кошти. Хіба
в бюджеті Коцюбинського є витрати на лісників? Саме Київрада прийняла рішення,
щоб погодити відведення цієї території під Національний парк. І принципова позиція
мера столиці та Київради, що легені Києва, які долають наслідки Чорнобильської катастрофи, ми маємо зберегти.
Київрада проголосувала за концепцію оновленого статуту Києва. Ми хочемо, щоб
у місті були не лише райради, а розвинути більш низову ланку – ради мікрорайонів.
У Києві до 90 мікрорайонів. Абсолютно логічно, що Коцюбинське могло б мати свою
раду мікрорайону».

Купити газету «Вечірній Київ» можна
у мережах «Союздруку», «Київоблпресі»
(Київська обл., Житомир, Житомирська
обл.), поштових відділеннях Києва та області.

«ЗА» і «ПРОТИ»
 Мешканці селища працюють
переважно в Києві, куди й сплачують свої податки. Однак бюджетне
законодавство не дозволяє витрачати кошти зі столичної скарбниці
на сусідів.
 Коцюбинці не мають Картки
киянина з усіма преференціями,
включаючи й пільгу на проїзд у
метро.
 У всі адміністративні установи, соціальні й медичні заклади
мешканці селища їздять до Ірпеня,
Бучі, Бородянки… через Київ. Навіть
«швидка» долає такий шлях, ризикуючи часто життям хворих.
 У школах і дитсадках Києва,
куди більшість коцюбинців возять дітей, їх сприймають як «іногородніх».
 Медики й освітяни заздрять
київським колегам, які заробляють
наполовину більше, бо мають
муніципальну надбавку. Натомість
у Коцюбинському через безгрошів’я запроваджують платні групи
продовженого дня в школах,
погрожують скоротити амбулаторії. Через неконкурентну зарплату
фахівці влаштовуються на роботу
в Києві.
 Забудова лісу столичними
забудовниками. Але це неправда,
адже ліс і так належить Києву і від
забудов охороняється природоохоронним законодавством.
 Коцюбинці як мешканці
приірпінського регіону користуються пільгами постраждалих від аварії
на ЧАЕС 4-ї категорії. Кияни такого
статусу не мають.
 Мешканці селища не матимуть своїх депутатів і сільради. Проте вони матимуть свого представника (а після повного заселення ЖК
«Атлант» і збільшення населення до
20 тисяч – навіть двох) у Київраді.
Можуть створити раду мікрорайону, ОСНи.

ЛИШЕ
14 грн
на місяць
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ЩО ТУРБУЄ

Підвищити рівень життя казахстанців –
мета реформ Нурсултана Назарбаєва
Президент Казахстану
Нурсултан Назарбаєв
прийняв пакет соціальних
реформ, безпрецедентних
за змістом і масштабами. А
саме: іпотека під 7 відсотків
річних, зниження прибуткового податку, гранти для
навчання у ВНЗ, розширення мікрокредитування,
газифікація країни, яка
поліпшить не лише якість
життя населення, а й покликана вплинути на рівень
стану екології. У планах
глави республіки: істотно
підняти в Казахстані рівень
життя населення.
Перша реформа – це вирішення
житлового питання. Високі демографічні показники в Казахстані
та їх зростання – це необхідність
будівництва нових квадратних
метрів. Будівельна індустрія Казахстану готова забезпечити зростаючі потреби населення, до того
ж і площ для забудови не бракує.
Тільки в 2017 році було здано
11 мільйонів квадратних метрів
житла. Цьогоріч темпи планують
наростити. Але високий як для

середньостатистичної сім’ї відсоток під іпотеку – 14-16% на рік не
давав можливості всім громадянам
вирішити своє житлове питання.
Нурсултан Назарбаєв запропонував
знизити ставку по кредитах до 7%
і скоротити початковий внесок,
термін виплати розтягнути на 25
років. Назарбаєв пропонує створити спеціальну компанію, яка
приверне близько 3 млрд дол. і
направить на викуп іпотечних
кредитів, наданих банками на
нових умовах.
Реформа друга стосується працюючого населення Казахстану. Не
менш ніж в 10 разів буде знижено
прибутковий податок для тих,
хто отримує зарплату в еквіваленті в середньому менше 200
дол. в місяць. Тобто, фактично
номінальна зарплата таких працівників зросте, але при цьому
навантаження на роботодавців
залишиться колишнім.
Третя ініціатива спрямована
на підвищення доступності вищої
освіти і поліпшення умов проживання студентів. 20 тисяч грантів
завдяки рішенню Президента Назарбаєва буде виділено на наступний
навчальний рік вже наявним 54

тисячам. Особливу увагу приділено технічних спеціальностям,
адже саме на них з усіх наявних
буде виділено більше половини
додаткових грантів.
У рамках четвертої реформи
Назарбаєв доручив збільшити мікрокредитування казахстанців. На
ці цілі виділено в цьому році на
20 млрд тенге більше в порівнянні
з минулим роком. Питання кредитування населення до цього часу
часто вирішувалося підприємливими ділками за тіньовими схемами
і на невигідних умовах, тепер для

жителів республіки відкриваються
великі перспективи. Таким чином буде можливість обійтися без
махінацій ділків, пропонованих
громадянам країни.
П’ята ініціатива – це газифікація
країни. Новий газопровід буде
протягнуто до Астани від Кизилорди. А це – поліпшення рівня
життя людей, а також створення
нових робочих місць. Газифікація
дозволить скоротити викиди в
атмосферу, покращити екологію в
центральних і північних регіонах
Казахстану.

ЗНАЙ НАШИХ

Реформи Президента Казахстану необхідні і актуальні, але
реалізація їх – справа не одного
дня. Зокрема необхідно виконати
ряд завдань, які безпосередньо
пов’язані з вирішенням глобальних питань. Наприклад, планується подвоїти темпи будівництва,
щоб пропозиція на ринку житла
відповідала попиту в умовах зниженої ставки по іпотеці. Поряд з
підвищенням кількості грантів і
будівництвом нових гуртожитків,
необхідно провести реформи
й інших секторів сфери освіти.
Наприклад, зіставивши кількість
грантів з реальними потребами
ринку праці, щоб випускники
приносили реальну користь країні. Також необхідно підготувати
фіскальні органи Казахстану,
щоб зниження податкового навантаження не стало приводом
для зростання тіньового сектора.
Буде чимало роботи, але всі
завдання цілком здійсненні. І
якщо є для цього політична воля
і політичні рішення, то і результатів чекати недовго. Очікується,
що всі переваги реформування
казахстанці відчують на собі вже
зовсім скоро.

ВИСТАВКИ

Майбутній священик
став чемпіоном світу

Київські голоси

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Почути та послухати про життя столиці
незабаром можна буде під час виставки «Голоси в Києві», яку організовує
посольство Швейцарії в Україні.

Олена ЛАРІНА

Студент Київської духовної академії Микола
Ткачук повернувся зі США з новою блискучою
перемогою: він став абсолютним чемпіоном з
гирьового спорту на міжнародному турнірі Arnold
Classic-2018, який проходив у рамках фестивалю
з силових видів спорту під патронатом Арнольда
Шварценеґґера у місті Колумбус (штат Огайо).
Як дізналась «Вечірка», майбутній священик став переможцем у ваговій категорії більше 95 кг та абсолютним чемпіоном
серед професіоналів незалежно від вагових категорій.
– Бог дав мені сили на перемогу, – сказав Микола Ткачук. –
Виступати на таких змаганнях зазвичай дуже важко: дається
взнаки зміна клімату та часового поясу. В цьому році хочу
встановити новий рекорд України, а, можливо, і світу – підняти гирю 1030 разів на честь 1030-річного ювілею Хрещення
Київської Русі. П’ять років тому я штовхав 24-кілограмову
гирю 1025 разів…

Микола вражає своїми спортивними досягненнями. Він –
дворазовий чемпіон Європи і восьмиразовий чемпіон світу.
Кількість медалей не рахував, але каже, що усі вони разом
важать більше 7,5 кг. У його невеличкому спортзалі нараховується два десятки гир різної ваги. Поруд зі спортивними
снарядами розміщені православні ікони.
До змагань в Америці киянин готувався доволі активно:
штовхаючи 40-кілограмові гирі, протягом одного тренування
загалом піднімав близько 20-30 «залізних» тонн.

З 23 березня по 11 квітня 2018 року франкомовна швейцарська мультимедійна артистка
Катерина Ґфеллер покаже свої роботи в Національному музеї Тараса Шевченка в рамках
«Франкофонного тижня-2018».
Що ж такого цікавого у цій виставці? Вона, в
першу чергу, зображує власне уявлення художника про Київ як динамічне місто на перехідному
етапі. А також художник відображає минуле,
сьогодення та майбутнє столиці як європейського
мегаполісу. Це вона робить за допомогою відео-,
аудіозаписів, текстів і слоганів. Та наголовніше –
проект базується на інтерв’ю з такими відомими
українськими письменниками як Андрій Курков,
Оксана Забужко та Ірина Цілик, які діляться
своїм баченням Києва.

ПРИРОДА І МИ

Щоб першоцвіти квітнули не тільки
у Червоній книзі
Олег ПЕТРЕНКО

На захист підсніжників і пролісків цьогоріч стала
погода. А після морозів червонокнижні першоцвіти обіцяє захистити київська влада.
– Разом зі столичними управліннями Держекоінспекції та
Нацполіції ми розробили план заходів щодо попередження
та припинення правопорушень, пов’язаних із реалізацією
першоцвітів, створено спільні групи оперативного реагування на порушення норм природоохоронного законодавства, –
розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований. – Посилено
контроль за охороною ранньоквітучих рослин і на рівні
райдержадміністрацій. Зокрема проведено роз’яснювальну
роботу з керівниками ринків, інших торговельних майданчиків про заборону торгівлі рослинами, що занесені
до Червоної книги.

Депутат Київради Ігор Мірошниченко запропонував
правоохоронцям і екологічним інспекторам складати адмінпротоколи не тільки на продавців першоцвітів, а й на
покупців. Адже, за законом, відповідальність передбачена «за
транспортування, продаж, купівлю і розповсюдження» червонокнижних рослин. Не купуватимуть – то й не продаватимуть.
Окрім друкованих оголошень-попереджень на станціях і
у вагонах метро, варто також озвучувати такі звернення до
киян і гостей через гучномовці.
– Продавці-нелегали продають першоцвіти при виході
з метро, у переходах, тож такі оголошення будуть ефективними. На друковану рекламу нині мало хто зважає, а
на голосову реагують, – каже депутат Київради Олеся
Пинзеник. – Часто людям здається, що купувати тюльпани – банально, а маленькі підсніжники – дуже мило. Треба
інформувати, що таких квітів їхні діти-внуки можуть не
побачити у живій природі, а милуватимуться ними лише
на картинках у Червоній книзі, якщо нині не зупинити
торгівлю першоцвітами.

Зазначимо, що Катрін Ґфеллер багато виставлялася в Швейцарії, Франції, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та Південній Африці. Її
роботи в основному зосереджені на зображенні
портрета міста і взаємозв’язку між містом і його
жителями.
Коли: з 23 березня до 11 квітня
Де: Національний музей Тараса Шевченка,
бульвар Тараса Шевченка, 12
Вартість вхідного квитка: для дорослих –
30 грн, для дітей – 15 грн.
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-бачення. Вибір редакції:
« ІНША ЗЕМЛЯ »

« СУСІДИ НА СТРЬОМІ »

ВІВТОРОК

23.20
« ШЕРЛОК
ХОЛМС.
ГРА ТІНЕЙ »
ПОНЕДІЛОК

16.20

IICTV
CTV

СЕРЕДА

1+1

США, 2011 р. Реж. Майк Кехілл. У
ролях: Бріт Марлінг, Уїльям Мапотер,
Робін Лорд Тейлор.
У ніч відкриття вченими ідентичної
Землі планети в Сонячній системі,
Рода Вільямс, кермуючи у нетверезому стані, врізається в автомобіль
Джона Берроуза, в наслідок чого гине
його дружина та син, а сам він впадає
в кому. Головна ж героїня фільму
потрапляє до в’язниці.

« ЗДОРОВАНЬ »
ЧЕТВЕР

23.40

США, 2010 р. Реж. Стівен
Андерсон. У ролях: Шон Бін, Кріс
Хемсворт, Вікторія Профет.
Сему Фелану казково пощастило.
На нього звалилася величезна сума
грошей – 625 тисяч 731 долар. Вони
з дружиною нарешті зможуть виплатити кредит і купити новеньке авто.
Але ось біда – це гроші бандитів...

ICTV

Данія, 2011 р. Реж. Мадс Маттісен. У ролях: Кім Колд, Елізабет
Стентофт.
Денніс Пітерсен – понівечений
глибокими зморшками і вкритий
татуюваннями людина-шафа,
людина-Шрек, схожий на зеленого огра не лише гігантським
тілом і кам’яної головою, але і
дитячою наївністю. І ось одного
разу, наслідуючи приклад
друга родини і закривши очі на
пасивно-агресивну поведінку
мами, Денніс відправляється в
Таїланд, де доступних дівчат не
злічити ...

23.35
США, 2012 р. Реж. Аківа Шаффер.
фер.
У ролях: Бен Стіллер, Вінс Вон, Джона
Хілл.
Сюжет фільму розгортається навколо компанії сусідів, які організували
ували
дружину заради патрулювання околиць і підтримки порядку. Насправді
равдіі
ж, благі наміри були лише приводом
водом
для того, щоб хоч інколи збігатии від
родини, аби погуляти ввечері у суто
чоловічій компанії. Безхмарне життя
закінчується, коли сусідський патруль
атруль
випадково дізнається про змову
ву з
метою знищити світ.

« ЛЮДИ ІКС. ПОЧАТОК.
РОСОМАХА »
П’ЯТНИЦЯ
ИЦЯ

21.00

США, 2009 р. Реж. Гевін
він Худ.
У ролях: Лів Шрайбер, Хью
Джекман, Лінн Коллінз,,Денні
Денні
Хьюстон, Райан Рейнолдс.
дс.
Фільм розповідає проо
шалене і романтичне минуле
Росомахи, його складні відносини з Віктором Крідом
м і про
зловісну програму «Зброя
роя Х».
При цьому Росомаха зустрічаустрічається з багатьма мутантами,
тами,
вже знайомими і новими...
ми...

ЯРМАРКИ

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

ТЕТ

ВІДПОВІДІ на сканворд від 07.03.2018 р.
в Деснянському – на вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака
та просп. В. Маяковського), на
вул. Милославській (в межах
вул. М. Закревського та просп.
В. Маяковського), в Дніпровському – на вул. вул. А. Малишка,
9-19, в Оболонському – на вул.
П. Калнишевського, 1-5, в Печерському – на вул. Катерини
Білокур, в Подільському – на
просп. Степана Бандери (біля
Куренівського парку), в Святошинському – на вул. Академіка
Кіпріанова, 2-28, в Солом’янському – на вул. Стадіонній (в межах
вул. Митрополита В. Липківського та Богданівської), в Шевченківському – на вул. В. Василевської, 1-17.
У неділю ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на вул.
Маршала Конєва (в межах вул. М. Ломоносова та В. Касіяна), в
Дарницькому – на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,
в Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах вул. Райдужної
та Старосільської), в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах вул.
Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в Святошинському – на бульв. Академіка Вернадського, 79, в Солом’янському – на вул. Ф. Ернста, 14-а,
в Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38.
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Архіви, на вихід!

Фото Павла ПАЩЕНКА

 УНІКАЛЬНІ ЕКСПОНАТИ ОПИНИЛИСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Мінкультури відмовляється
продовжувати угоду про
оренду приміщень, в яких
«прописаний» Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
(ЦДАМЛМ). Причина банальна – будівлі на Володимирській, 22-а, опинилися в
аварійному стані, а коштів на
переселення не передбачено.
Як дізналася «Вечірка», архів-музей перебуває на балансі
Національного заповідника «Софія
Київська». Приміщення ЦДАМЛМ
унікальні тим, що в них зберігається майже півтора мільйона
документів, понад 110 тисяч книг
і близько 90 тисяч примірників
видання XVIII–ХХІ століть. На
жаль, подібне характерне і для
інших архівних установ.

– Через відсутність фінансування 2017 року не проводили
будівництва та облаштування
комплексу споруд центральних
державних архівів у місті Києві, –
повідомила голова Державної архівної служби Тетяна Баранова. –
Кошти, необхідні для завершення реконструкції, держбюджетом-2018 також не передбачені.
Ситуація із розміщенням ЦДАМЛМ досягла критичної межі у
зв’язку із закінченням договору
оренди нерухомого майна, а також
через позицію Міністерства культури України та Національного
заповідника «Софія Київська»
щодо недоцільності його продовження.
За її словами, з кожним роком більшає державних архівів,
що вичерпали резерви площ для
комплектування документами.
Немає можливості для приймання
документів на зберігання у Центральному державному архіві

вищих органів влади (ЦДАВО) та
Центральному державному історичному архіві (ЦДІА). В архівних
установах усіх рівнів близько 13%
наявних стелажів – дерев’яні, а 13%
документів із паперовою основою
зберігаються у неналежному (незакартонованому) стані.
Також викликає занепокоєння

Охороною не забезпечено
понад 80% архівних
будівель, ще 44% –
не оснащено
сигналізацією (вона відсутня або перебуває
у неробочому стані)
незахищеність архівних будівель.
Зважаючи на дефіцит коштів, низка
державних архівів була змушена
відмовитись від послуг поліцейської охорони, передбаченої урядовою постановою № 615 «Про

заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших
форм власності».
На даний момент охороною не
забезпечено понад 80% архівних
будівель, ще 44% – не оснащено
сигналізацією (вона відсутня або
перебуває у неробочому стані).
Майже всі сховища не мають системи пожежогасіння, вентиляції та
кондиціювання повітря.

АРХІВАРІУС

«Дві діжки питних медів»
за гетьманським наказом
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

У квітні виповниться 166 років з
часу заснування архівних сховищ
у Києві. Їх спадкоємцем вважається Центральний державний
історичний архівний комплекс
(ЦДІАК) на вулиці Солом’янській,
24. Саме тут зібрано безліч надзвичайно цікавих речей, від знайомства з якими перехоплює дух.
Щодня ЦДІАК приймає близько 80 відвідувачів, які занурюються у глибини нашої
історії. Серед них є чимало людей, які
вивчають своє родинне коріння, шукають
підтвердження фактів походження предків,
аби отримати «зелене світло» до Польщі
чи іншої країни.
Архівні документи ЦДІАК (акти, універсали, книги та карти) складають неоціненну спадщину, що охоплює великий
історичний період – понад шість століть.
Серед найдавніших екземплярів – Євангеліє, написане грецькою мовою на пергаменті ХІІІ століття, а також пергамент
із восковою печаткою 1369 року старости
Судомирського і Руського Отто (донька
якого стала дружиною польського короля).
У архівному фонді можна побачити
грамоти побутового характеру, серед них
і написані власноручно Богданом Хмельницьким. Так, згідно з рішенням, датованим
1655 роком, київським монахам дозволили
щороку виготовляти «дві діжки питних
медів». Документ скріплений особистою
печаткою гетьмана. Мова про універсал,
за яким було надано право «ситити мед
на свята». Ці привілеї надавалися священнослужителям Києво-Братського Богоявленського монастиря, який знаходився на
Подолі неподалік міської ратуші. Таким
чином, усі гроші, отримані від продажу
цього легкого спиртного напою, йшли на
монастирські потреби.
У архівних колекціях ЦДІАК збереглися
рідкісні європейські та вітчизняні видання
стародруків – ліонський інкунабул (назва
книжок, надрукованих до січня 1501 року),
лейпцизькі, базельські, штутгартські палеотипи (назва книжок, надрукованих після
1 січня 1501 року), видання «Литовського

статуту» зразка 1588 року, «Граматика Мелетія Смотрицького» (1648 рік), «Патерик»
(ХVІ століття), «Лексикон Памви Беринди»
(початок ХVІІ століття), «Літопис Григорія
Грабянки» (1773 року), «Ізраїльський змій»
Григорія Сковороди 1776 року.

У архівному фонді можна
побачити грамоти побутового
характеру, серед них і написані
власноручно Богданом
Хмельницьким
У колекціях архіву також можна побачити старовинні картографічні й геодезичні
документи ХVІІ–ХХ століть, зокрема і план
Києва зразка 1695 року. Серед унікальних
джерел ХVІ–ХVІІІ століть – напрестольне
Євангеліє, видане у Львові та подароване
київським митрополитом Петром Могилою
церкві Спаса на Берестові, список магдебурзьких привілеїв Києва (1544–1659 рр.),
географічні та топографічні описи Київського намісництва (1781, 1785 та 1787 років),
кольорові зображення гербів Київського і
Новгород-Сіверського намісництв.
Доволі цікавою є старовинна карта
Vkrania que et terra Cosaccorvm cum vicinis
Walachiae, Moldaviae, Minoris Tartariae
Provinciis. У перекладі з латини – «Україна,
або Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії».
Цей унікальний документ складено нюрнберзьким картографом Йоганном Баптистом Гоманом – засновником німецької

школи атласів. Він намагався стежити
за впровадженням на картах актуальних
політичних і військових реалій, змін кордонів з урахуванням міжнародної ситуації
того часу. Оскільки ця карта використовувалася під час Великої північної війни
(1700–1721 рр.), на ній позначені гетьман
Мазепа і його прихильники.
Ще один важливий раритет – Національний герб Війська Запорозького, датований
1758 роком. Його виготовили для прапора
Лубенського полку. На той час полкова канцелярія листувалася з гетьманом Кирилом
Розумовським, сподіваючись відшукати
необхідні кошти з метою виготовлення
декількох сотень полкових знамен. У тексті
документа міститься детальний опис того,
як повинен виглядати сам прапор: «Національний герб: на світло-блакитний частці
з правого боку по золоту землю на прапорі
розписаний і витушеван пристойними фарбами; довжиною же оне прапор має бути пів
на третю аршини, завширшки як удвічі доль
виходити буде». На зворотному боці – інший
дизайн: «Полковий герб: на лівій стороні
прапора роспісаннимі буде по сребранной
землі і витушеван темною фарбою».

ДО РЕЧІ
15 тисяч одиниць зберігання – стільки історичних документів зберігається в архівних сховищах ЦДІАК. Однією одиницею вважається і
документ на одному аркуші паперу (пергаменті), і цілий збірник. Цим величезним обсягом
дбайливо опікуються близько 60 архівістів.

Незважаючи на ці та інші складнощі, до Національного архівного
фонду додатково прийнято 452 тисячі нових документів, у тому числі
науково-технічних, кіно-, фото- та
відео. Окрім того, затверджено
новий регламент функціонування
офіційного веб-порталу «Архіви
України». Його цільовою аудиторією стали громадяни не лише
України, а й понад 125 держав світу.

ДО ТЕМИ

Творчі береги
Любові Забашти
«АРХІВажлива
СПРАВА» – так
називається
новий віртуальний проект
архіву-музею з нагоди
100-річчя від
дня народження української
поетеси Любові Забашти.
На честь цієї події в архіві-музеї організували літературно-мистецький вечір
із музичними виступами, читанням
творів поетеси, презентацією-виставкою
документів родини Забашти та особистого фонду поетеси.
За архівними даними, Любов Василівна почала складати вірші ще навчаючись
у 4 класі. 1935 року на нараді молодих
літераторів її поезію високо оцінив Павло Тичина. Після війни, залишившись
вдовою із сином на руках, поетеса працювала на київському заводі «Ленінська
кузня», заочно вчилася на літературному
факультеті педінституту ім. Горького
(нині – педуніверситет ім. Драгоманова).
1950-го у своїй першій збірці «Нові
береги» Забашта оспівала талант майстрів кораблів, а в 1952-го видала збірку
«Щоб мовчали гармати». У подальшому
вийшли «Калиновий кетяг», «Квіт папороті», «Берег надії», «Київська гора»,
«Маруся Чурай», «Роксолана (Дівчина
з Рогатина)», «Леся Українка», «Софія
Київська».
Чимало її віршів, покладених композиторами на музику, стали популярними
піснями («Дніпровський вальс», «Дівоча
хустина» та інші). У доробку Любові
Забашти є роман «Там, за рікою, – молодість», художньо-документальна повість
«Будинок мого дитинства», твори,
присвячені Кобзареві: «Тернова доля»,
«Землі Бояне славний», «Шевченко й
Олдрідж», поезії для дітей «Колосок»,
«Волошки» та «Кленове листя».
Після смерті Любов Василівну поховали на Байковому кладовищі поряд з її
чоловіком – поетом Андрієм Малишком.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
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ПРОБЛЕМА

Місто без «пральних машин» на колесах
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олена ЛАРІНА

Депутат Київради Олександр Пабат пропонує перезавантажити транспортну систему столиці.
– Сьогодні приватні маршрутні таксі заполонили місто…
– Зрозумійте, що саме місто, а
ніхто інший, повинно заробляти та
наповняти бюджет завдяки комунальному транспорту. А зараз ситуація зовсім протилежна. По-перше,
«приватники» демпінгують по
цінах. По-друге, якість послуг,
які вони надають, та жахливий
стан транспорту призводять до
конфліктних ситуацій.
– А це ж безпека пасажироперевезень!
– Дані Національної поліції підтверджують цю тенденцію. У 2017
році водії пасажирського транспорту київської реєстрації були
винуватцями 264 аварій. Також,
згідно з офіційною статистикою,
в 2017 році було закрито 16 автобусних маршрутів, що працюють
в режимі таксі. У тому ж році було
виявлено близько 10 маршрутів,
які взагалі працювали нелегально.
А починаючи з 2011 року їх «популяцію» скорочено в два рази.
Але на дорогах міста залишається
більше, ніж 40% маршрутних таксі,
які є нелегальними.
– Що потрібно зробити, аби
налагодити роботу комуналь-

ного та приватного транспорту
в Києві?
– Щоб прибрати з вулиць столиці маршрутки і на 100% задовольнити користувачів громадським
комунальним транспортом на вже
наявних маршрутах Києва, місту
необхідно придбати ще 231 автобус
великої місткості, 172 тролейбуса
і 62 трамвая.
Але збільшення кількості рухомого складу, чи заміна маршруток
на великі автобуси – це ж знову
таки не підхід для вирішення існуючої проблеми. Будь-яке місто,
якщо воно цивілізоване, починає
з розробки транспортної схеми.
Що це таке? Багато хто думає, що
це зупинки, розмітки на дорогах
тощо. Але це не так. Транспортна схема – це рух транспортних
потоків.
Фахівці спеціально розробляють їх, беручи до уваги мільйон

ПРОЕКТИ

Микола ПАЦЕРА

Нещодавно одна зі столичних
арт-студій оприлюднила у ЗМІ проект реставрації споруди Інституту
науково-технічної експертизи та
інформації (УкрІНТЕІ). Цей будинок
на Либідській площі, відомий як
«літаюча тарілка», може незабаром стати частиною нового торгового центру Ocean Mall.
Ця неординарна висотка з оригінальним
конференц-залом, виконаним у вигляді
«літаючої тарілки», яка приземлилася на
даху прибудови, прикрасила Либідську
площу на початку 1970-х і одразу ж стала
однією з архітектурних пам’яток столиці. Її
зображували на листівках тієї пори, подивитися на оригінальну споруду приїжджали
тисячі туристів. Будівельники та архітектори
захоплювалися сміливістю автора Флоріана Юр’єва, який кинув виклик типовому
радянському примітивізму в проектуванні
та будівництві.
Будівля Інституту науково-технічної
інформації завдяки «літаючій тарілці»
визнана міжнародною спільнотою зодчих пам’яткою архітектури ХХ століття та
увійшла до переліку найвидатніших творів
модернізму за версією Музею архітектури
у Відні. Хоча у нас вона досі так і не стала
пам’яткою архітектури. А розташована у
«літаючій тарілці» зала на 500 місць має

нюансів, у тому числі завдання
перетворити велику кількість
транспортного потоку столиці у
невелику кількість громадського
транспорту. Бо чим краще громадський транспорт, комфортніше,
швидше пересувається містом,
ти більше ймовірність, що багато

автовласників пересядуть на нього
та з комфортом, заощаджуючи свій
час, їздитимуть містом, не стоячи
години в заторах.
– Який саме громадський
транспорт потрібен киянам?
– Я не виключаю, що будуть
такі напрямки, де в пригоді ста-

нуть маршрутні таксі. Які, наприклад, є практично в усіх країнах
світу. Але, моя суб’єктивна думка,
необхідно поступове витіснення
«пральних машин» на колесах з
вулиць міста.
Краще за все, щоб у місті зявивився новітній електротранспорт.
Це і економія на паливі та не забуваймо про екологію. Бо велика кількість автомобілів та маршрутних
таксі перетворили Київ на місто із
одним з найвищих у Європі рівнем
забрудненого повітря.
Такий вид транспорту як електроавтобус призвів би до «транспортної революції» в столиці. А
якщо б у місті були б індукційні
відбійники, то загалом би вирішалося питання екологічної безпеки
міста. Найкраще б було повернути
старі маршрути трамваїв, які також
є екологічно чистими для такого
великого мегаполіса. Даремно ми
від них відмовилися.

КОМЕНТАР
Дмитро БЕСПАЛОВ, представник німецької компанії A+S в Україні, керівник проекту створення
транспортної моделі Києва:
– Приватні та комунальні оператори повинні створити нові правила на ринку транспортних послуг у столиці.
Їм потрібно сісти за круглий стіл переговорів та розподілити транспортні маршрути міста. Тобто частину маршрутів обслуговує комунальний транспорт, а решту приватний. В цьому є сенс, бо комунальний оператор наразі
не є взірцем ефективної роботи, йому це непотрібно. Тому що всі його фінансові недоробки покриваються за
рахунок міського бюджету. А має бути навпаки – він повинен заробляти та наповнювати бюджет.
Для того, щоб вся транспортна система Києва повноцінно запрацювала, то ці дві системи повинні конкурувати
між собою та один одного підстьобувати. Але в ніякому разі не повинно бути війни між перевізниками. Щоб цього
не сталося потрібно, щоб міська влада сама почала користуватися громадським транспортом та побачила всі
його недоліки. Тільки тоді ми отримаємо досить хороший ринок транспортних послуг, а система зазнає змін.

«Літаюча тарілка»
прикрасить Ocean Mall
– П’ять років тому сталася аварія, внаслідок якої було розморожено всю систему
обігріву, – повідомив Володимир Камишин. – Відтоді батареї працюють лише на
двох поверхах бібліотеки, решта кабінетів
опалюються електричними обігрівачами.
Всередині приміщення жодного разу не
ремонтувалися комунікації. Не працює
система кондиціонування повітря. Прогнили гумові прокладки у вікнах, через
які тепер гуляють протяги. Фасад будівлі
найкращу в Україні акустику, яка дає змогу має тріщини, як і сама «літаюча тарілка»,
без залучення електронних засобів чути весь а залатати їх практично неможливо через
діапазон звуків музичних інструментів та особливість конструкції. Тому зараз ця зала
людського голосу в будь-якій її частині. Цей не використовується.
ефект досягається за допомоги підвісної
Нещодавно за капітальний ремонт пристелі, увігнутої над залою-амфітеатром міщення взялося ТОВ «Альтіс», яке пракуполом усередину…
цює на зведенні другої черги ТРЦ Ocean
Проте зараз і сама уніMall. Будівельники вже
кальна зала-«тарілка», і вся
демонтували скляний
Проте зараз і сама уні- фасад на п’яти верхніх
будівля перебувають у некальна зала-«тарілка», поверхах і замінюють
задовільному стані, бо давно потребують серйозного і вся будівля перебувають його на енергоефективремонту. Як розповів викоу незадовільному стані, ний і сучасний – таким
нувач обов’язків директора
він має бути на всьому
бо давно потребують
Інституту науково-технічної
приміщенні. Також буде
серйозного ремонту.
експертизи та інформації
повністю замінено сисВолодимир Камишин, тут
теми опалення, кондизберігаються дисертаційні роботи, які за- ціювання, водопровідну та каналізаційну,
хищали кандидати й доктори наук (до 2002 проведено ремонти всередині будівлі, встароку в паперовому вигляді, а пізніше – в новлено архівне та бібліотечне обладнання.
електронному). Також знаходиться фонд Після ремонту висотного приміщення бунауково-дослідних і дослідно-конструк- дівельники приведуть до ладу і прибудову,
торських робіт, що виконуються в Україні. і саму «літаючу тарілку».
Як повідомили «Вечірці» у Міністерстві
На двох поверхах розміщується Державна
науково-технічна бібліотека, де зберігаються освіти і науки, на чотирьох поверхах будинтисячі книжок, виданих із 1893-го до 1945 ку УкрІНТЕІ планується створити перший
року. В цокольному приміщенні – архіви та в Україні музей науки для дітей і молоді.
склади. У підвалі, на глибині дев’яти метрів, Він матиме декілька зон: експозиції (хібули розміщені установки, що обігрівали мія, фізика, космос, підводний світ тощо),
будівлю.
майданчики для майстер-класів та відеоде-

монстрацій, науковий театр, так звана зона
невагомості, лабіринт, відкрита бібліотека.
Тут функціонуватиме експлораторіум –
освітні майданчики для дітей дошкільного
віку та молодших класів з інтерактивними
експонатами. Планується відкрити і науковий коворкінг та інкубатор, у яких можна
довести свої ідеї до впровадження, – він
розрахований на старшу школу, студентів,
молодих науковців. Діятимуть профорієнтаційний та діагностичний центри для
дітей та підлітків.
Тож є всі підстави сподіватися, що будинок із «літаючою тарілкою» невдовзі
заживе більш активним науковим життям
та знову стане однією з перлин оновленої
архітектури столиці.

ДУМКИ ВГОЛОС
Флоріан ЮР’ЄВ, архітектор:
– Коли постало питання реконструкції
приміщення, я був глибоко стурбований тим,
що моя «літаюча тарілка» зазнає змін. Щоб
захистити будівлю, звернувся до прем’єр-міністра, міністра освіти і науки, міського голови з
відкритим листом, у якому вимагав не допустити тут жодних будівельних робіт без проведення публічного обговорення реставраційного проекту та незалежної архітектурної
експертизи. Мене підтримала громадськість.
Забудовник запевнив, що обмежиться лише
реставраційними роботами (потрібно підремонтувати дах верхнього купола, а також
відновити кондиціювання, опалення і фрески в
залі), які не внесуть змін у конструкцію та архітектурне втілення «літаючої тарілки». Поки що
жодні будівельні роботи тут не ведуться, але
потрібно створити проект, який пройде експертизу, щоб зберегти нинішню архітектуру, а
також унікальну акустику концертної зали.
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«Колоніст» підкорює Європу
забезпечені медичним страхуванням, отримують високу зарплатню. На розвиток підприємства
залишається не так вже й багато.
Виробничий процес триває, і є
всі підстави сподіватися, що за
рік-другий вдасться надолужити
втрати та вийти на рівень окупності.

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Влітку 2013-го у ворота
старовинної англійської
виноробні в місті Тентерден
постукав незнайомець. У
перемовинах з її власником
запропонував свої послуги.
З’ясувалося, що чоловік з
України тямить у виноробстві, бажає вдосконалити
свої знання і при цьому не
вимагає будь-якої оплати
за роботу.
Щире бажання гостя стати
справжнім виноробом сподобалося, йому не відмовили. У англійських майстрів не було жодних
секретів від допитливого колеги
з далекої країни, вони охоче ділилися цінними порадами щодо
процесу виробництва ігристого.
Невдовзі українець подякував за
добру науку і рушив до себе на
батьківщину…
Цим «заробітчанином» виявився
ніхто інший, як засновник і власник
сімейної виноробні «Колоніст»
в Придунайській Бессарабії Іван
Плачков. В юності він закінчив
Одеський політех. Пройшов шлях
від машиніста-обхідника до головного інженера Київської ТЕЦ-5.
Працював міністром енергетики
(пізніше – палива та енергетики) у
трьох складах уряду. Згодом очолював Одеську облдержадміністрацію. Більшого знавця вітчизняної
енергетичної галузі важко знайти.
Однак не менш важливою сьогодні він вважає свою місію засновника виробництва авторських вин
і торгівельної марки «Колоніст»,
президента асоціації «Українське
бюро винограду і вина»…

«БІСЕР»
ІЗ КРИНИЧНОГО

Через півтора року після стажування у виноробні англійського

ЯКІСТЬ –
ПОНАД УСЕ

Тентердена Іван Плачков відправив
на дозрівання свою першу партію
ігристого під звучним брендом
«Бісер». Ця назва народилася саме
під час перебування у Великій Британії. Власне ігристе вино – якісний
продукт «Колоніста», яке виготовляється класичним методом
шампанізації.
Місце для виробництва обрав
у рідному селі Криничне, що на
півдні Одеської області. Там надзвичайно сприятливі кліматичні
умови для виноградарства. В цьому
ще на початку XIX століття переконалися його пращури-болгари,
які переїхали в Придунайську Бессарабію та зайнялися справою, яку
вміли робити найкраще.
Він швидко усвідомив, що для
нього це не просто хобі, а поклик,
успадкований від предків. На цю
пору набув не лише досвіду керівника високого державного рівня,
але й певні підприємницькі навики. Тож засукав рукави і взявся
до справи. На старті 2000-х вже

був готовий проект виноробні. І
амбітні плани серійного випуску
якісного авторського вина.

НА ШИРОТІ БОРДО

Виноградники заклали на березі
найбільшого в Україні лиманного
озера Ялпуг. Лоза тут отримує подвійну порцію сонячних променів
– прямих і віддзеркалених від води.
Також береги озера утворюють
своєрідну аеродинамічну трубу,
постійний вітер живить лозу та
убезпечує від багатьох хвороб.
– Криничне розташоване на
45-му градусі північної широти, як
і французький Бордо, італійський
П’ємонт, – констатує Іван Васильович. – Ми вже пробилися до
вищої ліги виноробства, однак не
забуваємо і про соціальні проекти
для мешканців села.
Сприятливі природні умови та
працьовиті люди – основа виробництва якісного вина. Про його
високі кондиції подбали не лише
місцеві винороби-технологи, але

й відомий французький енолог
Олів’є з міста Бордо. Хоча без найсучаснішого технічного оснащення
«Колоніста» не можна було б розраховувати на бездоганну якість
ексклюзивного українського вина,
яке нічим не поступається відомим
світовим брендам.

Сприятливі природні умови та
працьовиті люди
– основа виробництва
якісного вина.
Водночас Плачков визнає, що
поточні справи на підприємстві не
ідеальні. Як і стан всієї української
економіки. Ще два-три роки тому
планували вийти на окупність. Підвело різке падіння курсу гривні. А
витратні матеріали, не кажучи про
оснащення, доводиться купувати
за валюту.
Також окрема тема – соціальність проекту. Всі 40 працівників

Спосіб просування вина «Колоніста» простий і перевірений
часом – дегустації та участь в тематичних виставках. У Київській
торгово-промисловій палаті на
виставковому майданчику Міжнародного трейд-клубу ця українська
торгова марка, якій виповнюється
13 років, презентувала іноземним
представникам і київським бізнесменам пілотний проект ігристого вина. Іван Плачков пригощав
особисто.
Вина марок «Одеське чорне»
та «Сухолиманське», вироблені з
ексклюзивних українських однойменних сортів, конкурують на
світовому рівні. Вдалося створити
новий бренд – «українське вино»,
якого досі не існувало. Наразі обсяг
виробництва – близько 200 тисяч
пляшок на рік. Творці авторського
українського вина ставлять не на
кількість, а на якість. Вартість такого продукту майже вдвічі вища, ніж
звичайного вина із супермаркету.
Але на нього є попит.
Вина Івана Плачкова можна
вважати піонерами серед вин із
Східної Європи. Передусім, на
престижних виставках у Франції,
Англії, Італії. Винний бренд з Криничного не випадково потрапив
на сторінки популярних європейських глянців. Так, шеф-редактор
одного відомого французького
журналу висловив переконання,
що це українське вино приречене
зайняти достойне місце у винній
історії світу.

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

Ті, хто малює… гроші
Микола ПАЦЕРА

Брати-близнюки Сергій та Олександр Харуки
– неординарні художники. Вони малюють…
гривні – один із головних символів нашої державності.
До виготовлення грошей брати Харуки долучилися в
1990-х роках, коли з набуттям Україною незалежності
виникла гостра потреба мати власну валюту.
Якось Олександру зателефонував професор Борис
Валуєнко із Київського поліграфічного інституту імені
Івана Федорова (який брати закінчили) з пропозицією
попрацювати на Банкнотно-монетному дворі України.
Мова йшла, зокрема, й про створення ескізів гривні різного номіналу. Оскільки Харуки на той час уже серйозно
займалися екслібрисами й підтримували стосунки з відомим
художником Бруновським, який створював ескізи банкнот
Чехії, вони дали згоду.
– Тоді ми не уявляли, наскільки це складна і відповідальна робота, – говорить Олександр. – Адже банкноти – це
імідж країни. Керівництво Національного банку на чолі з
Віктором Ющенком прийняло нас на роботу на Банкнотно-монетний двір, і у 1994 році відрядило до Швейцарії, де
на всесвітньо відомій фірмі De La Rue Giori ми навчалися
премудростям створення грошових знаків. Навчання було
складним. Згодом, у 2002 році, ми звільнилися з Банкнотно-монетного двору, а банкноти за нашими ескізами
випустили пізніше.

За час роботи на підприємстві брати Харуки разом
із художником Володимиром Тараном створили низку
ескізів банкнот номіналом 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень
2003-2005 років випуску. Це була дуже напружена праця,
що мала багато специфічних нюансів. Зокрема потрібно
враховувати вимоги із захисту купюр від підробок і водночас
зберегти естетично завершену композицію, стилізовану
під епоху зображеного героя. Для цього потрібно не лише
намалювати його портрет, а й підібрати інші елементи,
зокрема архітектурні чи художні твори тієї доби, створити
відповідні орнаменти. Скажімо, для оформлення реверсу двадцятигривневої банкноти будинком Львівського
оперного театру вони їздили до цього міста і прискіпливо
вивчали всі елементи будівлі.
Нелегко було й з портретами відомих українських
діячів різних епох, зображеними на банкнотах. Наприклад, портрет Івана Мазепи для десятигривневої купюри
роздобули аж у Швеції. Портрет Ярослава Мудрого взагалі
не зберігся – антропологи виготовили лише його модель,
тож Олександру довелося самому малювати його в кількох
варіантах. Тараса Шевченка зобразили молодим із його
автопортрета, а не старим, як це зробив один із авторів
перших українських гривень 1990-х. Художники переконали членів комісії, що на державних грошах не можна
зображувати старих та немічних людей, а також руїни
(на першій одногривневій купюрі були зображені руїни
Херсонесу), оскільки це накладає негативний відбиток на
валюту як символ держави.
Окрім ескізів банкнот брати Харуки в співдружності з
іншими художниками створили ескізи близько 300 ювілей-

них і пам’ятних монет. Деякі з них прославили Україну на
увесь світ. Так, у 2005 році їх ескіз монети із зображенням
рисі з двома малюками завоював перше місце на щорічному міжнародному конкурсі, який проводить монетний
двір Японії – її відчеканили в сріблі. На міжнародному
конкурсі «Монетне сузір’я-2007» їх «Нестор-літописець»
переміг у номінації «Золота монета року». У 2009-му вони
отримали Гран-прі конкурсу за ескіз «Тисячоліття монетної
чеканки в Києві» в Японії. А на «Монетному сузір’ї-2010»
півкілограмова (!) срібна монета Харуків і Тарана «Вечори
на хуторі біля Диканьки» стала монетою року.
А ще брати Харуки та Володимир Таран розробили багато поштових марок та блоків, котрі теж певною мірою
є символами держави.

КИЇВ ЧИТАЄ
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З майже тисячі книжок експерти обрали кращі у семи номінаціях.
– Всеукраїнський рейтинг існує 19 років, за
цей час всі літературні ніші у нас заповнені.
Дедалі більше стає нон-фікшн, тому ми заснували окрему премію для українського автора,
– прокоментував президент Всеукраїнського
рейтингу «Книжка року» Костянтин Родик.
– Найбільше сьогодні не вистачає не книжок,
а інфраструктури, підтримки – майданчиків
для обговорення, спеціалізованих журналів,
теле- і радіопрограм.

Смаколики
«літературних
гурманів»


СТАЛИ ВІДОМІ ЛАУРЕАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕЙТИНГУ

ВІД ЕНЦИКЛОПЕДІЙ
ДО ЖАДАНА

Книголюбам варто звернути увагу на номінацію «Хрестоматія» – це
ті книжки, що мають бути в поважній
бібліотеці. Тут кращими назвали повну
збірку творів Михайля Семенка у чотирьох
томах (підномінація «Художня класика»),
1-й том Франківської енциклопедії («Життєписи») та «Шевченківську енциклопедію.
Літературні твори», в якій досліджуються
всі відомі твори Кобзаря («Літературознавство»).
Звісно, особливу зацікавленість викликає номінація «Красне письменство». Цього разу несподіванок не було.
Переможцем в сучасній українській
прозі став роман «Інтернат» Сергія
Жадана, який вже отримав премію
«ЛітАкцент року». Нагадаємо, йдеться
про переживання цивільної людини,
яка потрапляє у вир війни на Донбасі.
У жанровій літературі відзначили
одразу два твори. Це містично-еротичний роман «Лютеція» Юрія Винничука
про пригоди письменника Юрка у пошуках таємничої дівчини зі снів. А також
книгу «Сузір’я Лебедя» Юрія Косача, до
якої вміщено два твори письменникаемігранта: про українську шляхетну родину
напередодні Першої світової війни та національно-визвольну війну під час Другої
світової. В зарубіжній прозі перше місце
посів «Японський коханець» чилійської
письменниці Ісабель Альєнде – історія
неймовірного кохання між двома абсолютно різними людьми, що трапилася в
інтернаті для літніх людей.
В поезії перемогла «Антологія української
поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана»,
до якої увійшли всі знакові твори найпомітніших українських поетів ХХ століття,
які добирав видавець Іван Малкович. Це
найкомпактніша за формою (2016 сторінок)
та одна з найповніших за текстами добірка.
За цю книгу з серії «Українська Поетична
Антологія» видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА» отримало Гран-Прі Всеукраїнського
рейтингу «Книжка року».

ДЛЯ ДІТЕЙ:
КАЗКИ Й «НАРЕЧЕНА»

У номінації «Дитяче свято» відзначали
видання для різних вікових категорій маленьких читачів. Серед книжок для малечі
та молодших школярів найбільше балів
набрала «Велика ілюстрована книга казок
українських та іноземних письменників»
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
У творах для школярів середніх класів
лауреатом став «Будинок» Дж.Патріка Льюїса,
яку проілюстрував італійський художник
Роберто Інноченті, лауреат міжнародної
премії Ганса Християна Андерсена. Йдеться
про життя старого будинку і його долю у 20
столітті. Трохи менше балів набрав «Комп і
компанія» Анни Коршунової, де головний
герой, міський хлопчик, відправляється на
канікули до бабусі у село.
В підлітковій та юнацькій літературі
перемогли «Духи природи» Дари Корній, де
читачів знайомлять з віруваннями прадавніх
українців.
А кращою пізнавальною та розвиваючою
книгою став арт-бук «Наречена» видавництва
Terra Incognita, в якому дітям розказують про
традиційне вбрання, навчають відрізняти
та впізнавати його за регіонами. Також в
цій підномінації відзначили абетку-енциклопедію. «Шевченко від А до Я» Леоніда
Ушкалова, з якої дітлахи дізнаються цікаві
факти про Кобзаря.

ВСЕСВІТ, ЕВОЛЮЦІЯ,
ЕКОНОМІКА

Шанувальників гуманітаристики здатні
зацікавити переможці номінації «Софія».
Це праця «AION: Нариси щодо символіки
самості» Карла Густава Юнга, в якій знаний
психолог пояснює архетип психічної цілості,
самості, історично пов’язуючи його з постаттю Христа, та книга лауреата Нобелівської
премії з економіки Джозефа Стігліца «Ціна
нерівності: Як теперішнє поділене суспільство
загрожує нашому майбутньому», в якій автор
на прикладі Америки пропонує програму для
досягнення більш справедливого розподілу
багатства.
У номінації «Обрії» серед науково-популярної літератури відзначили книгу Кристофа Гальфара «Всесвіт на долоні. Подорож крізь
простір і час». Фізик, учень Стівена Гокінга,
склав своєрідний путівник Галактикою, в
якому подає найновіші досягнення науки
про Всесвіт у доступній і дотепній манері.
Майже стільки ж балів набрав і «Егоїстичний
ген» Річарда Докінза з несподіваною теорією:
на думку вченого, саме ген, а не біологічна
особина, є одиницею природного добору.
В категорії бізнес-літератури першу
сходинку посіла «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива» Дена

ПРЯМА МОВА
Олександр
АФОНІН, президент Української
асоціації видавців
та книгорозповсюджувачів:
– Кількість назв,
виданих за останні
роки книжок, фактично не змінилася,
це 22 тисячі, але є зниження накладів
на 7,5 %. – з 49 до 45 млн. Загалом в
Україні півтори тисячі видавництв, але
тих, що випускають більше 10 книжок –
всього 410. Середніми за європейськими
мірками можна вважати близько двох
десятків. Більша частина видавництв
зосереджена на публікації навчальної
і методичної літератури для школи, це
понад 50% усіх книжок. Серед трендів
– з’явилося більше перекладних книжок.
Наші видавці почали звертати увагу на
західні бестселери і купувати права.

Сенора та Сола Сингера, що дає
відповідь, як маленька країна за
короткий проміжок часу стає однією
з передових держав світу.
У публіцистиці відзначили фотокнигу Дмитра Муравського «Через
війну. Погляд волонтера», знімки до
якої робилися у зоні АТО протягом 20132017 років.
А серед спеціальних довідкових
видань перемогу здобула «Колекція
Митрополита Володимира (Сабодана):
рукописи, стародруки і рідкісні видання» Станіслава Волощенка. Видання є
каталогом з науково-бібліографічними
описами книжкової збірки очільника
церкви, який мав, зокрема, й давні
рукописи.
Історичні видання були в фокусі
номінації «Минувшина». Кращим
дослідженням стала книга Наталі
Яковенко «У пошуках Нового неба»,
присвячена найпопулярнішому свого
часу церковному письменникові другої половини ХVІІ століття Йоаникію
Ґалятовському. Але йдеться тут не
лише про біографію і твори знаного могилянського книжника, а й процес становлення
новочасного «інтелектуального повсякдення»
в Україні. У біографіях першу сходинку посіло
видання «Князі Олельковичі-Слуцькі», історія
славетного роду XIV – XVII ст.
Серед популярних історичних видань
кращою стала книга «Лицарі Зимових походів
1919–1922 рр» Ярослава Тинченка, присвячена
активним борцям за незалежність України
– учасникам Першого та Другого Зимових
походів Армії УНР, Партизансько-повстанської та Волинської повстанської армій, які
були знищені радянським режимом. Видання
стало першим лауреатом новозаснованої
премії «Нонфікшн» як краща книжка українського автора, що висвітлює, інтерпретує
і аналізує факти і явища суспільного життя,
історії, природи або мистецтва.
– Цю тему досліджую, починаючи з 1991
року. В книзі розповідається про п’ять тисяч
доль. Йдеться про людей, які були захоплені
виром 1917 року, обрали сторону незалежної
України, перемагали чи зазнавали поразки,
кохали чи гинули за незалежність. Це історичне дослідження, засноване на архівних
матеріалах, але подане доступною мовою,
– розповів Ярослав Тинченко.

ЯКУТОВИЧ, АВАНГАРД
ТА СТОРІНКИ
КИЇВСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Номінація «Візитівка» представляє найошатніші й презентабельні видання. Лауреатами стали «Як у Тіні. Георгій Якутович
як ілюстратор книги «Тіні забутих предків»
– спроба подивитися на Георгія Якутовича
крізь призму його роботи над знаковим
виданням, та «Случаї» Дмитра Горбачова –
записані цікаві спогади дослідника авангарду
про життя музеїв у радянські часи, зустрічі
з художниками тощо.
У краєзнавчій літературі відзначили
одразу два видання про наше місто. Це «Український Київ кінця ХІХ — початку ХХ століття»
Ігоря Гирича, присвячений історичним місцям
та видатним людям, що жили і творили в
столиці. А також «Київ у 80-х роках. Спогади старожила» адвоката і журналіста Сергія
Ярона, що знайомить читача з життям Києва
кінця 19 століття.
Спеціальну нагороду «Видавничий імідж
року» отримало видавництво «Темпора».

Марія КАТАЄВА
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НОУ-ХАУ
У бібліотеці
запрацював
творчий інкубатор
Марія КАТАЄВА

У відділі мистецтв міської
бібліотеки «Молода гвардія»
(Повітрофлостький пр., 10)
започатковано проект
«Творчий інкубатор». За
допомогою майстер-класів, корисної інформації та
сучасних технологій талановита молодь матиме змогу
реалізовувати свої креативні ініціативи.
– Це приміщення отримали у
1987 році. Раніше тут був лише один
невеликий читальний зал та застаріле обладнання. Після капітального
ремонту ми його перепланували і
створили сучасну медіатеку, в якій
є чимало технологій та інструментів
для творчості, – розповідає директор
«Молодої гвардії» Галина Конашко. – По-перше вивільнили простір,
тепер тут кілька залів. Відкрили читачам наші фонди, а це близько
20 тисяч джерел інформації. А ще
закупили нове обладнання. За два
місяці роботи після ремонту до нас
записалося вже 600 перших читачів.
Заходячи в бібліотеку, потрапляєш в простір гостинності – з
гардеробом і кріслами. Далі йде зал
активностей – тут є ноутбуки для
роботи, вінілові платівки та програвач, синтезатор, мультимедійна
дошка для презентацій і кінопоказів.
Відвідувачів дуже цікавлять
грамплатівки, яких тут близько
13 тисяч. Класика, рок, джаз, поп,
фанк, естрада, аудіо-казки і записані
голоси видатних людей, акторів,
співаків. В медіатеці можуть оцифрувати будь-яку грамплатівку, як
з фондів бібліотеки, так і ту, що
принесуть відвідувачі.
В наступній маленькій кімнаті
розмістилася музична лаунж-зона – в ній фортепіано для камерних концертів, касети й музичний
центр, нотні видання та книжки
про музику. І, нарешті, в затишному читальному залі – бібліотечні
фонди, а саме книги та журнали
про мистецтво, архітектуру, дизайн, моду, краєзнавча література
та багато іншого.
Нове життя бібліотеки розпочалося не лише з приміщення та
техніки, а й з проекту «Творчий
інкубатор», призначеного для талановитої молоді.
– Ми провели багато інтерв’ю,
бесід, опитувань, якою наші юні
читачі бачать сьогодні нову сучасну
бібліотеку. Виявилося, вони хочуть
не лише читати, а й малювати, співати, творити, збиратися разом, –
поділилася Галина Борисівна. – Ми
орієнтуємося на потреби молоді,
тож заснували систему підтримки
талантів «Творчий інкубатор». Кожен
охочий може записатися до нашої
бібліотеки-медіатеки, вказати, що
йому цікаво, чого хоче навчитися.
Наприклад, малювати чи створювати
графічний дизайн. Ми даватимемо
«дорожню карту» – познайомимо з
авторським правом, технологіями,
які можна застосовувати у творчості,
необхідною літературою, підкажемо,
які ВНЗ готують таких фахівців, які
майстер-класи можна відвідати.
Буде інформаційна база – де і коли
проводять кастинги, для молоді це
також шанс проявити себе. Хто пише
музику, поезію чи прозу, картини,
грає на музичних інструментах,
зможе проводити у нас концерти,
поетичні вечори, виставки. Також
протягом року закупимо великий
монітор, ігрові консолі, будуть
доступні розвиваючі комп’ютерні
ігри. Наш простір стане місцем для
саморозвитку і народження творчих
продуктів.

22 ПАРК КУЛЬТУРИ
ФЕСТИВАЛЬ

Дні Франкофонії
у Києві
Щорічний міжнародний фестиваль франкомовної культури та
головних цінностей сучасного
світу, відбудеться з 17 до 27 березня. Киянам підготували низку
виставок, кінопоказів та літературних презентацій.
– У широкому сенсі Франкофонія – це
громада, яка поділяє спільні цінності.
Вона об’єднує франкомовних людей,
яких у світі близько 274 мільйони, та
пропагує свободу, мир, демократію,
права людей та солідарність. У 2018-му
провідною темою Днів Франкофонії
стала підтримка свободи слова, – зазначила радник з питань культури та
співробітництва Посольства Франції в
Україні Анн Дюрюфле.
Однією з яскравих ілюстрацій свободи
висловлювання є карикатури. 21 березня
о 18.30 в Izone (вул. Набережно-Лугова, 8)
карикатуристи різних країн обговорять
тему «Карикатури: малюючи можливості для свободи слова в перехідній
країні». Серед учасників – Олег Смаль
та Володимир Казаневський (Україна),
Фелікс Шаад (Швейцарія), Родо (Франція),
Жан Сондрон (Бельгія).

17 березня в галереї «Триптих» (Андріївський узвіз, 34) відкривається фотовиставка «Шукаючи Леніна». Швейцарський фотограф Нільс Акерман та
французький репортер Себастьєн Гобер
подорожували Україною, намагаючись
зафіксувати долю повалених соціалістичних монументів. Різне ставлення до
пам’ятників Леніна, на думку авторів
проекту, виразно ілюструє пошук нової
ідентичності в нашій країні.
Із 23 березня до 11 квітня в музеї
Шевченка (бульв. Шевченка, 12) покажуть
мультимедійний проект Катрін Гфеллер
«Голоси в Києві». Своїм баченням столиці поділилися Оксана Забужко, Андрій
Курков та Ірина Цілик.
З бельгійською франкомовною
драматургією – від класика Моріса Метерлінка до сучасного Жака Де Деккера,
який приїде до Києва, – познайомлять у
спеціальному випуску журналу «Всесвіт».
Його у столиці представлять тричі –
23 березня о 14.30 в Інституті філології
КНУ (бул. Шевченка, 14, ауд. 63), о 18.00
в театрі «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал,
14-б, за участі Лариси Кадирової) та
24 березня о 17.00 в кнайп-клубі «Купідон»
(вул. Пушкінська, 1-3/5).
Усіх, хто знає французьку та любить
театр, 26 березня о 19.00 запрошують на
виставу «Ціпок на лапах, або мистецтво
красиво розлучатися» за п’єсою Жоржа
Фейдо в театр «Колесо» (Андріївський
узвіз, 8). Грає Франкомовний театральний
колектив «Маленький стілець». Жорж
Фейдо жив у часи Мольєра, його комедійний водевіль – про закоханих і гроші.
Для кіноманів 22 березня у кінотеатрі «Ліра» (вул. Вел. Житомирська, 40)
покажуть фільм «Хлопчик на мосту»
Петроса Хараламбуса (Кіпр, 2016). В основі
стрічки – роман англо-кіпріотки Еві Макіс
«Земля золотого яблука» про 12-річного
хлопчика Сократуса. Його двоюрідний
брат і кращий друг Маркос звинувачений у вбивстві. Сократус, вірячи в його
невинність, намагається докопатися до
правди і починає власне розслідування.
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«Прості речі»
Ади Роговцевої


ЛЕГЕНДАРНА АКТОРКА ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВУ КНИГУ

Минулого року Аді Миколаївні
виповнилося 80. Герой України,
лауреатка Шевченківської премії
та Державної премії імені Довженка продовжує грати у виставах, а
спогадами зі свого життя, думками
про акторську майстерність та поглядами вона поділилася у виданні
«Прості речі».
Насправді це вже третя книга мемуарів.
Перша, «Мій Костя», присвячена покійному
чоловіку Костянтину Степанкову, вийшла
2006-го, а «Свідоцтво про життя», про людей,
які її оточували, – 2013-го. Автобіографічні
книжки стали ліками після трагічних подій.
– Коли помер Кость Петрович, з яким
ми прожили разом 46 років, відчувала, що
ніби у мене забрали половину. І донька Катя
сказала: мамо, хочеш жити – сядь і напиши
історію вашого кохання. Так з’явилася книжка

КІНОМАНІЯ
Шанувальники комедії мають змогу оцінити
«Сотку» про нескінченні
долари та «Ржаку» про
пригоди режисера, дітлахи – анімацію «Викрадена принцеса». А колоритну історію про Олексу
Довбуша, якого зіграв
Валерій Харчишин, розкажуть у стрічці «Легенда
Карпат».
 У кінотеатрах уже демонструється комедія «Сотка»,
присвячена ролі грошей в житті людини.
– Це історія про хлопця, у
якого життя не вдалося. У нього
мало грошей, нема дівчини, всі
ображають і не поважають. Якось
він знаходить піджак, в кишені
якого не закінчуються стодоларові купюри. Разом з другом вони
накопичують і витрачають гроші.
Власне, саме вони стали пусковим
гачком для прояву характеру і
сутності героя. Це був комплекс
з дитинства. Він намагається
повернути своє перше кохання.
Гроші, звісно, можуть багато,
але не вирішують усе. Цінностями, що не залежать від фінансів,
залишаються родина, дружба,
кохання, – розповів режисер
картини Олександр Бєляк.
 Анімаційний фільм «Викрадена принцеса» покажуть у 40
країнах світу. І хоч сюжет базується на поемі Пушкіна «Руслан і
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– згадує Ада Миколаївна.
«Прості речі» – це відверті діалоги великої
акторки про її життя, родину, близьких людей,
покликання, професію і країну з журналісткою Тетяною Терен і театральним критиком
Анною Липківською. У цих текстах постає
не лише жива легенда українського театру
та кіно, а й гранично щира жінка, якій випав
непересічний життєвий шлях.
– Під час розмов я дуже багато розповідала. Все, як було. Можливо, занадто
відверто. Але якщо вже вирішив лишити
по собі документ твого життя, світосприйняття, часу, в якому ти жив, то саме так і
потрібно, – каже Ада Роговцева.
– Два роки тому я звернулася до Ади Миколаївни та її доньки Катерини Степанкової
з ідеєю зробити книгу великих інтерв’ю. Ада
Миколаївна мала лише дві умови. Перше,
що вона б дуже хотіла широко і розгорнуто
поговорити про те, що таке акторська майс-

терність. А по-друге, поділитися, як народна
артистка Радянського Союзу стала українською націоналісткою, чим ми і завершуємо
останній блок, – розповіла Тетяна Терен. –
Книга умовно ділиться на два тематичні
напрями: особистісний і професійний. Її
унікальність у тому, що інтерв’ю, жанр на
межі літератури і журналістики, дозволяє
герою бути максимально щирим, відвертим
і емоційним. Звісно, книга не була б такою,
якби не наша героїня, яка вміє особливо
відчувати час, кожен день свого життя, так
грати, думати і говорити.
У розмовах згадуються знакові події та
відомі особистості нашої культури, які для
Ади Роговцевої були і залишаються друзями
чи колегами, – Іван Миколайчук, Леонід
Осика, Сергій Параджанов, Богдан Ступка,
Роман Віктюк, Лесь Сердюк. До видання
увійшли архівні та сучасні фотографії, багато
з яких публікуються вперше.
– На початку у нас було побоювання, що
нового можна придумати, коли є дві доволі
ґрунтовні автобіографічні праці. Чи вистачить
матеріалу на книжку, щоб вона не дублювала
попередні. Це було безпідставно. Ада Миколаївна щоразу нова, вона вміє жити сьогодні,
думати, відчувати навколишній світ. І це її
унікальна здатність – тонко і точно рефлексувати, а не тягнути тягар попередніх проблем
і негараздів, – поділилася Анна Липківська.
Сама Ада Роговцева попри активне творче
життя мріє більше часу проводити у селі.
– У мене багато вистав, їздимо по всій
Україні. Глядачі дають енергію і сили жити
та працювати в такому поважному віці. А
зараз поїду на гастролі до Великої Британії.
Але насправді дуже хочу в село, у свою розвалену хату, де відчуваю себе людиною. Цей
будинок в Жереб’ятині купили на Шевченківську премію. З 50 років село стало моєю
суттю, моїм змістом та сенсом життя. І хоч
нема сил працювати, прагну бути на своїй
землі. Вдячна, що це є, – поділилася вона.
На вечорі-презентації Ада Миколаївна
читала багато поезії – власної, Лесі Українки, Ліни Костенко, грала епізоди з різних
вистав. А завершила, напевно, найголовнішим посланням, що пронесла крізь своє
життя, – «Любіть один одного».

Прем’єри березня:
від «Ржаки» до Довбуша


НА ШИРОКИХ ЕКРАНАХ – ЧОТИРИ УКРАЇНСЬКІ СТРІЧКИ
ми зробили показ у невеличкому
містечку, глядачі гарно прийняли. Ці страхи є в кожній професії,
неважливо, кінематографіст ти,
вчитель чи вчений. Крім того, у
картині побачите багато нових
облич, талановитих акторів.

Кадр з фільму «Легенди Карпат»

Людмила», від казки залишилися
лише імена героїв.
– Злий чаклун викрав київську
принцесу й Руслан, мандрівний
трубадур і актор, їде її рятувати.
Мультфільм розрахований на
широку глядацьку аудиторію,
намагалися зробити його цікавим і дорослим. Головна думка:
твоя доля в твоїх руках. Якщо
хочеш кимось бути чи чогось
досягти – потрібно щось робити,
– зазначив сценарист Ярослав
Войцешек.
 22 березня на широкі екрани вийде стрічка Дмитра Томашпольського «Ржака». Режисера

артхаузу примушують зняти
комедію. Його вб’ють, якщо він
не змусить сміятися спеціально
відібраних дванадцять експертів.
Однак герой не вміє знімати комедій, а в його розпорядженні є тільки хвора клоунеса і клоун-невдаха.
– Незважаючи на назву, це
трагікомедія. Фільм про нове
українське кіно і про ті страхи, зокрема, провалу, що є у кожного –
як у творця, так і в продюсера.
Як перемогти цей страх і зняти
хоча б короткометражку – про
це наш фільм, – розповів Дмитро Томашпольський. – Мені
закидали, що стрічку зрозуміють
лише кінематографісти. Однак

 Завершить кіномісяць фільм
«Легенда Карпат», який вийде в
прокат 29 березня. В його основі –
легенда про те, що Олексу Довбуша, ватажка опришківського
руху, у дитинстві вилікував і надав
установи мольфар.
– Головну роль виконав лідер
гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Він запитував, чому його
персонаж такий агресивний та
войовничий. Бо в тих обставинах
він не міг бути іншим. Коханку
Довбуша втілила Марія Яремчук,
родом із Гуцульщини. Знімали
високо в горах, у важкодоступних
місцевостях. Багато зарубіжних
країн уже зацікавилися фільмом.
Бо західний читач не любить
читати історію, він любить дивитися, особливо стрічки, засновані на реальних історіях. Тож
наша місія – популяризувати
українську історію та культуру в
світі, – зазначив режисер Сергій
Скобун.

Сторінку підготувала Марія КАТАЄВА
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 15.03

п’ятниця, 16.03

Сильна
хмарність
Атм. тиск 742
о Вітер (м/с) 4,1
Вологість
повітря (%) 82
о
Відчувається -1

+3

-2

ЦІКАВО

Про життя
знаменитих
людей

неділя, 18.03

субота, 17.03

Хмарно,
сніг
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 3,5
Вологість
повітря (%) 65
о
Відчувається -7

Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 744
о Вітер (м/с) 7,2
Вологість
повітря (%) 70
о
Відчувається -16

-7

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 748
о Вітер (м/с) 6,9
Вологість
повітря (%) 59
о
Відчувається -18

-9

ТРАДИЦІЇ

ВИСТАВКИ
ЗАГАДКОВА ПОСТАТЬ
«НОВОЇ ЛЮДИНИ»

Voloshyn Gallery представляє
новий проект Віктора Сидоренка
«Набуття суб’єктності». Головний
герой проекту — та сама загадкова постать «нової людини»,
що є так званим транзитивним
персонажем у творчості Віктора
Сидоренка. Це образ людини у
спідньому, що разом із самим
автором переживає метаморфози, долаючи певні межі та
стаючи іншою по відношенню
до самої себе.

КЛЮЧОВА
ВЛАСТИВІСТЬ
БУРШТИНУ

 Великий вчений, фізик
Альберт Ейнштейн вважав
шкарпетки найнепотрібнішим
предметом одягу. Він настільки
не любив їх одягати, що одного разу зовсім відмовився від
носіння шкарпеток. Здогадуючись, що на світських заходах
його не зрозуміють, Ейнштейн
взував високі черевики.

15 березня – Арсенія. Він є
автором однієї з редакцій «Києво-Печерського патерика» – видатної пам’ятки давньоукраїнського письменства.
 Довгі бурульки – весна буде
довга.
16 березня – Евтропія, Клеоніка і Василіска. На честь мучеників,
які постраждали за Христову віру
близько 308 року.
17 березня відоме як день, в
який прийнято виганяти з дому
потвор – злих духів.

 Багато хто знає Томаса
Едісона як відомого американського електротехніка, винахідника фонографа, пневматичної
трафаретної ручки, телефону,
кінокамери, електролічильника
тощо. Але мало кому відомий
той факт, що він також придумав і цукерковий фантик.

 Німецький поет-романтик
XVIII століття Фрідріх Шиллер
для написання своїх геніальних
робіт черпав натхнення від «ароматів» гнилих фруктів.

Майк Тайсон «Найбільш
жорстока людина в історії спорту» за версією каналу ESPN. Перед боєм з Ленноксом Льюїсом
Майк спровокував масштабну
бійку, під час якої був навіть
нокаутований президент WBC
Хосе Сулейман.

 Якщо граки прилетіли – через
3 тижні сніг розтане, і настане
справжня весна.

благочестивим життям і добрими
справами. Згідно з переказами,
саме цариця Олена і її син Костянтин відшукали той самий
хрест, на якому був розіп’ятий
Ісус Христос.
 Мороз ударив вранці – ще 40
днів буде аналогічна погода.
20 березня – семи Херсонеських єпископів. Вони проповідували християнство в Херсонесі
Таврійському (нині Севастополь)
у IV ст.
 Синій горизонт – прикмета
того, що зовсім скоро настане
потепління.

 Якщо подружжя вип’є вина з
корицею, то їхні почуття будуть
міцними і сильними.

21 березня – Апостола Єрма.
В юності був проданий у рабство
одній багатій жінці, яка згодом
відпустила його на волю. Завдяки
торговельним, часто нечесним,
оборудкам Єрм зробився багатим і
за це був покараний: дружина його
стала сварливою, а діти зреклися
християнства. Тоді він покаявся,
після чого став одержувати одкровення з неба від Бога, які виклав
у своїй книзі «Пастир».

19 березня відзначається
пам’ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері
Олени. Вони прославилися своїм

 Якщо розім’яти вербу, покласти її на голову і накрити хусткою,
то можна позбавитися від головного болю.

18 березня відмічали святого
Конона – захисника й доглядача
коней. За народними віруваннями,
саме за це Ілля-Громовик довіряв
Конону правити кіньми на своїй
колісниці.

СМАЧНОГО!

Готуємо лимонні квадратики
до чаю
«Вечірка» пропонує приготувати дуже ніжний та у
міру кислий десерт.
Тісто: 168 г борошна, 112 г цукру, 1/2 ч. л. цедри лимона, 1/2 ч. л.
цедри апельсина, 200 г холодного
вершкового масла.
Спершу змішати муку, цукор
і цедру, додати масло і місити,
поки тісто не формуватиметься в
кулю. Розкачати пласт або просто
рівномірно розприділити тісто
в форму зі змащеним папером.
Випікати при 180 градусах, хв.
15, поки краї не почнуть злегка
рум’янитись.
Помадка: 2 яйця, 224 г цукру,
сік 1 лимона, 56 г борошна, 1 ч.
л. цедри лимона, 1 ч. л. цедри

апельсина, 1/2 ч.л. розпушувача
для тіста.
Всі інгредієнти змішати і злегка
збити. Вилити на гаряче тісто і
знову випікати 16-17 хв., поки не
почне рум’янитись.
Топінг: 224 г сметани, 68 г цукру, 1/2 пакетика ванільного цукру
Збити сметану з цукром і ваніллю. Розприділити по пирогу
і випікати 7-9 хв. Охолодити на
решітці, зберігати в холодильнику,
подавати порізаним на квадратики.

зично-драматичний циганський
театр «Романс» представляє музичну мелодраму «Карнавал в
готелі «Табір». Нелегкою долею
та вільним вітром занесло колишню королеву циганського
романсу під псевдонімом Дженні
Джипсі до невеличкого італійського містечка... В минулому
залишились сцена, шанувальники, гучні оплески, кохання.
Щоб якось вижити на чужині,
вона здає помешкання гостям. А
щоб виправдати шикарну назву
свого пансіону «Готель «Табір»,
декорує його під яскраве циганське шатро.
Так спливають її роки, а біль
від втрати найголовнішого в житті – доньки Патрини і голосу –
не вщухає. Та якось напередодні
Різдва щастя зазирнуло в її світ –
донечка знайшлася.
Ця зворушлива історія не залишить глядача байдужим, адже
актори на сцені не грають, вони
живуть і змушують вірити тому,
що відбувається, ніби поруч, в
реальному житті.

КІНО
«ЄВА»

В просторі Щербенко
Арт Центру триває виставка
IMPERSONATION — колаборація двох українських художниць
Алли Жмайло (колекція прикрас)
та Віри Бланш (фотографія). Єдину інсталяцію складатимуть 20
унікальних виробів з бурштину,
металу, гуми художниці-дизайнерки Алли Жмайло та роботи
фотохудожниці Віри Бланш.
Проект покаже нове художнє
прочитання українського бурштину та пошук сучасних форм
його перетворення.

КОНЦЕРТИ

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

«РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ:
ЛАРА КРОФТ»

ЕПОХАЛЬНІ РОК-ГІМНИ

16 березня о 22.00 відчуйте
себе молодими і вільними в Докер-пабі на концерті супергрупи
ROCK YOU. Мега-рок-шоу – це
програма, яка перенесе слухача в
епоху легендарних 70-80-х. Особливість виконання супер-групи
– максимально точна вокальна
і характерна подача рок-хітів.
Рок-вокал трьох солістів супергрупи – це голос бунту, крик душі,
неймовірної широти діапазон і
вміння надати емоційне забарвлення виконуваній пісні.

ЧАРІВНА МУЗИКА
КРАЇНИ ЕЛЬФІВ

17 березня о 13.00 в Будинку
актора лунатиме театралізований
концерт «Чарівна музика країни
ельфів» для маленьких слухачів
та їхніх батьків на музику Едварда Гріга «Пер Гюнт». Музика
Едварда Гріга дуже таємнича,
загадкова, наповнена різними
барвами та чудесами, саме тому її
обрали для першого знайомства
із малечею, а театр «За вікном»
покаже дітям дива за допомогою
ляльок та тіней.

ТЕАТР
«КАРНАВАЛ В ГОТЕЛІ
«ТАБІР»

17 березня о 19.00 на сцені БК
«Більшовик» Академічний му-

Країна: США.
Режисер: Роар Утхауг.
У ролях: Алісія Вікандер, Деніел Ву, Уолтон Гоггінс, Домінік
Уест.
Тривалість: 1 год. 58 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Після закінчення навчання в
коледжі Лара Крофт відправляється в експедицію до островів
біля берегів Японії в Трикутник
Дракона, що вважається протилежністю Бермудського трикутника. Через три дні корабель
потрапляє в шторм, і буря ламає
судно на дві половини, відокремлюючи Лару від решти команди.
Протагоністка потрапляє на таємничий острів Яматай, не зазначений на картах, в прибережній
зоні якого покояться стародавні
кораблі вікінгів, бомбардувальники, галеони XVII століття і
військові катери 1940-х.

24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Як позбутися
плям на меблях

19 – 25 березня

У ОВНІВ період творчо-

го розквіту. Через вас проходять потужні енергопотоки, перетворюючи на яскраву
особистість, чарівну, інтелектуальну. Ваш шалений ентузіазм
принесе величезний успіх.

Чищення меблів під час
прибирання квартири –
справа необхідна, але
іноді не зовсім тривіальна. «Вечірка» пропонує
вашій увазі кілька порад,
які допоможуть позбутися плям на дерев’яних
меблях.

ТЕЛЬЦІ, смиренно пли-

віть за течією кармічних
подій – на них ви не здатні
впливати. Вирішуйте чужі проблеми, підбивайте підсумки року,
моліться, очищаючи душу від негативу, самообманів та ілюзій.

 Плями від вогню. Темні
плями від вогню можна видалити за допомогою... майонезу. Варто нанести його на
проблемну ділянку й залишити його на 30 хвилин, а потім
акуратно видалити речовину
м’якою тканиною і протерти
поверхню. Якщо «опік» від гарячих предметів має великий
розмір і дуже в’ївся в дерево,
доведеться озброїтися наждаковим папером. Полірування
видалить чорний шар, після
чого поверхня покривається
декількома шарами лаку.
 Плями від воску. Знімати
пролитий на дерево віск ножем
не рекомендується, тому що
можуть залишитися подряпини.
Візьміть фен і направте на віск
струмінь гарячого повітря. Розтопить віск, після чого протріть
поверхню вологою тканиною і
відполіруйте її.

БЛИЗНЮКИ, життя б’є

ключем, вливайтеся в його
бурхливу течію, будьте активними, дружелюбними, адже
все пройде на «ура».

РАКИ, шлях реалізації

бажань устелений трояндами професійного успіху, але
з підступними колючками конкурентів. Аби вас не «підсиділи» –
намагайтеся дух суперництва використовувати з користю для
обопільної діяльності.

ЛЕВИ, ви ковалі свого ща-

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД
заключна
частина
твору

за шаленими пристрастями,
порада: не спокушайтеся,
то шлях порочний, потрапите в
гріховний капкан.

форт ... (війпружна підві- ськова
база
ска машини
США)

єгип. фараон

 Плями від жиру. Тальк
легко видаляє легкі розводи та
жирні сліди. Достатньо протерти
тальком потрібну ділянку. Також можна протерти проблемну
ділянку тканиною, змоченою в
оліфі, й проблема зникне.

величне
завершення
події

обряд
хрещення
(церк.)
морська
риба

томатний ...

розвідник
(англ.)
напис на
документі

священна
рослина в
Індії

укр.
виробник
автомобілів
назва нот
за кольором
(XIV-XVII ст.)

відмова
(розм.)
бог мудрості чоловіче ім’я
(міф)
(гора)
відважна людина (розм.)

спиртний
напій

китайська
оздоровча
гімнастика

повідомлення
про виконання завдань

бойове шикування піхоти

усе живе;
усе, що
оточує нас

південна
вічнозелена
рослина

музичний
щипковий
інструмент

літера
слов’янської
азбуки

з минулого
виринають давні покровителі, це невипадково, адже
вони допоможуть вам поліпшити
матеріальний стан, укріпити кар’єрні рубежі. Сила ваша в умінні співпрацювати, як фахівець ви сягнули
досконалості в своїй справі, діліться досвідом, талантами, навиками.

РИБИ,

відкриваються неординарні джерела прибутку,
а коли є матеріальний стимул
– ви здатні гори перевернути й трудитися з колосальною продуктивністю.

елегантність

прянощі

дахом витає ретроспективний дух, облаштовуйте домашнє гніздо, реалізуйте незатребуваний потужний потенціал
господарського ентузіазму.

ВОДОЛІЇ,

... Бобул

любовні
стосунки
верховий кінь
(схід.)

ти світу цього, хочете утриматися на кар’єрній сходинці, мати владу – служіть вірою і
правдою, дотримуйтеся духовних
та юридичних законів, проявляйте
оригінальність у роботі.

КОЗЕРОГИ, під рідним

остання літера церковно-слов’янської абетки
сяйво, що
випромінюють святі

СКОРПІОНИ, ви фавори-

ся з шиком гульнути, випустити романтичну пару
– енергія б’є невичерпним джерелом. Розважайтеся, закохуйтеся
по-новому в лицарів серця, відкривайте в них щось незвичайне
і кайфуйте під милозвучне биття
двох сердець.

... Гіменея

художнє
плетиво, як
декоративне
мистецтво

складний іспит з «реставрації» гармонійних та ділових
(шлюбних) взаємин, адже переваги
на іншій стороні. Опинившись під
перехресним вогнем проблем, лавіруйте, приборкавши Его.

СТРІЛЬЦЯМ не терпить-

шестиструнка

 Старі плями. Плями, які
вже дуже «в’їлися» у поверхню,
видаляють за допомогою реп’яхової олії та повареної солі. Сіль
і олію змішують і наносять на
пляму, залишаючи розчин на
кілька годин. Олія розм’якшить
поверхню, а сіль всотає в себе
частки бруду.
 Плями від чорнила. Змішайте невелику кількість харчової соди з водою й нанесіть
на чорнильну пляму. Змочіть
м’яку тканину у воді й видаліть
суміш. Потім протріть поверхню
насухо.

ТЕРЕЗИ проходитимуть

сказання
(грец.)

напій з хліба

 Плями від води. Білі плями від води на деяких породах
деревини покривають сіллю й
заливають рослинною олією.
Потім дерево розтирають сухою
тканиною і полірують воском.
Можливий і більш екстравагантний метод рятування від подібних плям: ділянку покривають
цигарковим попелом, заливають
рослинною олією, а після полірують шматочком вовни.

стя, не проґавте нагоду
похизуватися, презентація
власних здобутків, талантів є перепусткою на непохитний Олімп
авторитету і популярності. Тиждень
пройде... під кармічними акордами.

ДІВИ, тим, хто зголоднів

історична
місцевість
Києва

бог виноробства,
веселощів
(міф.)

 Потемніла поверхня.
Освіжити потемнілу поверхню лакованих меблів можна
за допомогою суміші із сухого
червоного вина і рослинної олії
(1:1). Якщо немає червоного
вина, використовуйте злегка
змочений гліцерин.

ГОРОСКОП

щур

сніжна буря

вітання
гарматними
залпами

Астролог
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