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Салім КАРАМЕ:
«Україні я багато чим зобов’язаний. І ось сьогодні,
коли триває війна, настав час віддавати борги»

Зручна
TV-програма
ма

стор. 18

стор. 10-16стор. 10-16

Совські ставки: екологічна
катастрофа відміняється?

 СТОЛИЧНІ ЕКОЛОГИ ТА АКТИВІСТИ Б’ЮТЬ НА
СПОЛОХ: ЦЬОГО РАЗУ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ
ОПИНИЛИСЯ СОВСЬКІ СТАВКИ. НА ЇХ МІСЦІ
ЗАБУДОВНИКИ ПЛАНУЮТЬ ЗВЕСТИ ПАРКІНГИ ТА
БАГАТОПОВЕРХІВКИ.
Продовження теми на 5-й стор.
В ЦЕНТРІ УВАГИ

Шанс Гостиного двору
Доля Гостиного двору, який свого часу віддали в оренду
для реконструкції під торгово-офісний центр, залишається у центрі уваги столичної громадськості.
Продовження на 6-й стор.

СИТУАЦІЯ

Липові ОСББ!
У Києві виявлено щонайменше шістнадцять фіктивних
ОСББ, зареєстрованих нещодавно держреєстратором...
з Ірпеня. Зате будинки, якими мали намір управляти
шахраї, реальні.

Злодії підбиралися тихцем. Спершу ще торік, 10 листопада, зареєстрували ОСББ на вулиці Фучика,13 у Солом’янському районі.
Вичікували два з половиною місяця. Усе минулося тихо, пройшло. Тож
25 і 31 січня «створили» об’єднання на бульварі Лесі Українки, 20/22 і
проспекті Ґонґадзе, 18. Тут теж ніхто не забив на сполох.
Продовження на 7-й стор.

БУДЬМО
ЗДОРОВІ!

Як обрати
лікаря?
 РАДИТЬ ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
КМДА ВАЛЕНТИНА
ГІНЗБУРГ
– Відтепер кожен може вибрати терапевта, педіатра або
сімейного лікаря у будь-якому
медзакладі. Існують різні шляхи
вибору. Головне, щоб ви цьому
лікарю довіряли. Якщо ви довіряєте, то будете виконувати
всі його поради, і тоді буде результат.
Продовження
на 8-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Посилка із «сюрпризом»
Міжнародний сервіс чи… банальне пограбування? Таке
незвичайне запитання постало перед киянкою Олександрою
Воробйовою, яка під час лікування у США довірила свій багаж фірмі «Міст». А коли повернулась додому, замість довгоочікуваної посилки отримала неприємний «сюрприз».
Продовження на 19-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Столиця стане
велосипедним містом?
Київрада затвердила Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві. Чи означає це, що найближчими
роками столиця матиме розгалужену мережу веломаршрутів, на кшталт Амстердама, Лондона чи Берліна? І що кияни
надаватимуть у своєму пересуванні перевагу не автомобілям, а велосипедам?

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

Продовження на 20-й стор.
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ПРЯМА МОВА

ПАМ’ЯТЬ

У Києві створять
Голокосту
«Я завжди представляю себе персональним центр
«Бабин Яр»
Віталій КЛИЧКО:

захисником для іноземного бізнесу,
який вкладає гроші в Київ»

60% від усіх інвестицій в Україну за останні три роки
були зроблені саме в економіку Києва. Про це заявив
Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю
виданню DATA.ua за підсумками міжнародної виставки MIPIM-2018, де було представлено стенд столиці та
низку проектів.
– Я завжди представляю
себе персональним захисником для іноземного бізнесу,
який вкладає гроші в Київ. У
кожного великого інвестора є
мої персональні контакти. І при
необхідності – можуть звернутися до мене за допомогою, –

зауважив Віталій Кличко. – Ми
сьогодні в столиці робимо все
для створення сприятливого
інвестиційного клімату. Бо всі
розуміють: без інвестицій місто
розвиватися не буде.
Віталій Кличко розповів, що
на MIPIM-2018 він представив і

проекти, які вже успішно впровадженні чи реалізуються в столиці. Перш за все – система
«Розумне місто». У рамках якої,
зокрема, реалізований проект
«Електронний бюджет міста»,
який дозволяє відстежувати
всі надходження та витрати
столичного бюджету. Також
працюють уже системи електронних закупівель і петицій,
система «Безпечне місто», почалася реалізація проекту Е-health.
– Ми працюємо з компанією
Google, розробляючи туристич-

КОРОТКО

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Поштове відділення
майбутнього
«Укрпошта» відкрила перше оновлене відділення на
вулиці Велика Васильківська,
102 (район станції метро «Палац «Україна»), яке працює
за принципом електронної
черги, а робочі місця кожного
оператора оснащені монітором-планшетом, принтером
та сканером.
Площа приміщення – 435 кв. м,
а його переобладнання обійшлося
в 3 млн грн, у рамках якого зробили
нові комунікації, закупили нові
меблі і техніку, провели опалення.
В експериментальному поштовому відділенні запроваджено
принцип багатофункціональності операційних вікон – у одного
працівника можна отримати і
консультацію, і відправити лист

ні маршрути Києва. І маючи
смартфон можна буде отримати
всю необхідну інформацію, –
підкреслив мер. – Напрямів
дуже багато і наше завдання
динамічно їх розвивати, впроваджувати більше технологій
у систему управління містом,
щоб забезпечити комфорт його
мешканців, – сказав Віталій
Кличко.
Він нагадав, що при підтримці норвежців у столиці створено
iHub. Це надсучасний хаб, де
можуть працювати талановиті
розробники технологій у різноманітних сферах. Також у
столиці було відкрито Smart
Сity Hub.
Міжнародна виставка нерухомості MIPIM-2018 відбулась
у Каннах (Франція). Цього року
її відвідало 26 тисяч учасників
зі 100 країн світу. Під час виставки мер Києва представив
проекти, до реалізації яких
можуть долучитися іноземні
інвестори. Зокрема це будівництво канатної дороги від
Арки Дружби народів до Труханова острова; будівництво
гірськолижного комплексу для
активного всесезонного відпочинку «Пирогово»; будівництво
медичного центру та приватного навчального закладу; проект
промислового парку «Київська
бізнес-гавань».

або посилку, і здійснити платежі.
Відділення розділене на дві зони:
в одній – можна отримати поштові
послуги, в іншій – фінансові. Для
зручності клієнтів, які замовляють
товари через Інтернет, організовані
столи для огляду посилок, перевірки
дрібної побутової техніки. А якщо
цей товар – одяг або взуття, їх можна
відразу перевірити в примірочній.
У Києві планують запустити близько 50 відділень нового
формату, а по всій країні – ще близько 100 до кінця року.
– Це відділення стане тестовим
майданчиком для впровадження
новітніх технологій обслуговування
та послуг «Укрпошти». Позитивний
досвід ми будемо поширювати на
всю мережу, – повідомив в.о. генерального директора Ігор Смілянський.

ПАРКИ

Співоче поле чекає
реконструкція
Упродовж місяця у Києві почнеться масштабна реконструкція Співочого поля. У популярному парку з’являться
атракціони та кінотеатр під відкритим небом.
Внаслідок реконструкції парк буде розділено на кілька зон, у кожній
з яких будуть свої особливості. Так, одна частина парку буде присвячена
активному відпочинку: тут облаштують найбільші в Києві гірки для
катання на надувних санях і мотузковий парк. В зоні для закоханих
з’явиться кінотеатр під відкритим небом.
До того ж, у парку облаштують дитячу зону і Японський сад.

 Київ та Метрополія
Великого Парижа підписали спільне Комюніке для
зміцнення взаємовигідної
співпраці України і Франції
у сфері розвитку агломерацій, сприяння ефективній
та інноваційній розбудові
територій, культурного діалогу та залучення інвестицій. Комюніке підписали під
час круглого столу: «Великий
Париж – Великий Київ», що
відбувся у рамках офіційного
візиту делегації Метрополії
Великого Парижа до Києва.
Візит французької делегації
відбувся на запрошення мера
Києва Віталія Кличка та за
сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS).
 «Укрзалізниця» планує
до кінця 2018 року встановити нові ескалатори в
вестибюлі Центрального
залізничного вокзалу в Києві. Наявні ескалатори майже
вичерпали термін своєї експлуатації. Уже підготовлено
технічне завдання, найближчим часом буде оголошено
тендер на закупівлю нових.
 У «Київпастрансі» оголосили тендер на закупівлю для столичного фунікулера прозорих вагонів із
місцями для велосипедів.
Місткість нових кабін має
бути до 100 пасажирів, із
30 кріслами для сидіння та
місцем для дитячих візочків
і велосипедів.

Міський голова Віталій Кличко
спільно з главами кількох профільних структур підписав угоду про
відкриття в Києві Меморіального
центру Голокосту «Бабин Яр»
Мер уточнив, що по всьому світу
створюють меморіали жертвам Голокосту, а в Києві, де сталася ця трагедія,
його досі немає. Віталій Клично наголосив, що меморандум про співпрацю,
який був підписаний сьогодні, включає
не лише зведення будівлі музею, а й
наповнення її відповідними артефактами для донесення правди про страшні
події Голокосту майбутнім поколінням.
Він також додав, що київський меморіал має бути не гіршим, ніж музейний комплекс Голокосту у Вашингтоні.
Робота над створенням музейного
комплексу вже розпочалася, до неї
долучилися українські та міжнародні
благодійники й історики.
– Меморіальний центр Голокосту
«Бабин Яр» у Києві має бути такого
ж рівня, як Яд Вашем у Єрусалимі та
Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І я
як мер Києва докладу всіх зусиль, щоб
реалізувати цей проект. Переконаний,
що до цього процесу мають долучатися якомога більше людей, – наголосив
міський голова.
Він зауважив, що на сьогодні робота
над створенням меморіалу розпочалася,
і до неї вже долучилися відомі українські
та міжнародні благодійники, історики,
освітяни, лідери громадянського суспільства. Меморіал стане символом увічнення пам’яті про тих, хто загинув у Бабиному Яру, і про тих, хто рятував людей від
смерті – Праведників.

НАВІГАЦІЯ

Коли запустять річковий
трамвай
Річковий пасажирський транспорт у Києві планують запустити в кінці квітня – на початку травня.
– Зараз спільно з державним підприємством «Адміністрація
річкових портів» ведеться робота із запуску регулярних річкових маршрутів, – повідомив заступник голови Департаменту
транспортної інфраструктури КМДА Богдан Тимченко. – У
разі економічної доцільності таких маршрутів, вони будуть організовані з початку навігації на річці Дніпро.
Відомо, що столичний річковий трамвай – один з видів міського річкового транспорту в Києві. Маршрути працюють тільки
під час навігаційного сезону на річці Дніпро у вечірні та ранкові
години. На борту теплохода одночасно можуть перебувати 120
пасажирів. Курсує він в будні та вихідні дні за маршрутами: «Поштова площа» – «Наводницький парк» – «Березняки» і «Поштова
площа» – «Оболонь».

ПОЛІТ

Рідкісні літаки можна
побачити в НАУ
Киян запрошують на екскурсію в ангар Національного авіаційній університету. Відвідувачі екскурсії
зможуть побачити рідкісні
моделі літаків і вертольотів,
безліч допоміжної техніки
та іншого обладнання.
Також киянам розкажуть про
історію авіації, які бувають літаки і вертольоти, і що піднімає
ці машини в повітря. Крім того,
відвідувачі музею НАУ зможуть
посидіти за штурвалом пасажирських і військових літаків

та побачити його «нутрощі». І
звичайно, літаки можна буде
сфотографувати.
Зокрема учасники екскурсії
зможуть побачити такі рідкісні
літаки: єдиний в світі, що зберігся літак, АНТ-7 (один із перших
суцільнометалевих літаків КБ
Туполєва, перший екземпляр
якого було створено в 1929
році); перший випробувальний
Як-42 із стрілоподібним крилом;
перший серійний АН-24; 9-й
серійний Ту-154 – один із наймасовіших літаків колишнього
Союзу.
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ТУРИЗМ

КОРОТКО

ПРОЕКТИ

Яким бути столичному
талісману?

 У Києві може з’явитися
новий міст через Дніпро
вже в 2019 році. Таку заяву
зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Міст на Троєщину – компетенція Києва, ми над цим
працюємо спільно. Наша
мета стосується давнього
будівництва недобудованого
залізнично-автомобільного
моста через Дніпро», – заявив
міністр.

В Кончі-Заспі
спорту стане більше

КМДА оголосить конкурс
«Талісман міста Києва» на
визначення туристичного
талісмана столиці.
Таке рішення ухвалено з метою
формування позитивного іміджу
столиці за кордоном, покращення культурного, наукового та соціального потенціалу. Талісман
планується використовувати в
рекламних, комунікаційних та
інших заходах.

Талісманом може бути будьякий реальний чи міфічний персонаж. Також наголошується, що талісман є туристичною символікою
та не замінює офіційну символіку
столиці.
У КМДА хочуть залучити максимальну кількість креативних
учасників до його розробки, поширити інформацію про Київ як
туристичну столицю та збільшити
привабливість міста на міжнародній арені.

ТРАНСПОРТ

Передмістю обіцяють
човникові електрички
Найближчим часом «Укрзалізниця» планує запустити нові
човникові електрички до Боярки і Вишневого.
– При наявних тарифах човникова електричка не є самоокупною,
і без зустрічних кроків від місцевої влади ми не можемо розвивати проект далі, – зазначив заступник директора пасажирських
перевезень дальнього сполучення УЗ Олександр Красноштан.
– Також із проханням про запуск човникових електропоїздів звернулася влада Броварів.
Що стосується вже встановлених маршрутів, то на них проект
виявився успішним. Найближчим часом підвищення ціни на проїзд
в човникових електричках не заплановано.
– Нам, звичайно, хотілося б збільшити тариф хоча б до 10 грн.
Зараз в Ірпінь, приміром, він становить 8 грн проти 15-ти в автоперевізника. Але це станеться тільки за умови згоди місцевої влади,
– запевнив Олександр Красноштан.

У маршрутках з’являться
валідатори
У Києві почали діяти вимоги
до приватних перевізників
щодо встановлення в транспортних засобах пристроїв
для зчитування електронних квитків – валідаторів.
Це обов’язкова умова для всіх
приватних перевізників, у яких
закінчився договір або з якими він

був розірваний, або для тих, хто
хоче перейти на новий маршрут.
Всі повинні будуть придбати нове
обладнання і встановити його.
Як відомо, у валідатора є чимало переваг, головні з яких – висока
ступінь обліку пасажиропотоку
на транспорті та порівняно невисока вартість обслуговування
пристрою.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Національний банк України повідомив про припинення карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25
копійок, а також, що від 1 липня
2018 року розпочне застосовувати
механізм заокруглення загальних
сум розрахунків за товари, роботу
та послуги.
Ця новина викликала у значної частини
громадян, особливо у малозабезпечених, які
буквально рахують кожну копійку, чимало
запитань. Вони бояться, що це заокруглення
призведе до посилення інфляції.
Як повідомили в прес-службі НБУ, монети дрібних номіналів (1-5 коп.) практично
припинили відігравати істотну роль у роз-

 Влада Києва оголосила набір працівників
у «Пляжний Патруль».
Передбачається, що цьогоріч
організація отримає рекордну
кількість заявок від кандидатів. Стати лайфгардом зможуть тільки найбільш фізично
та психологічно підготовлені
кандидати. «Пляжний Патруль» розпочав діяльність у
2015 році як волонтерська ініціатива з метою зменшення
кількості трагічних випадків
на пляжах Києва.
 Дарницьку площу чекає капітальний ремонт.
Останній раз це робили 30
років тому. Площа є однією
з основних столичних транспортних розв’язок не лише
для жителів Дніпровського,
Дарницького та Деснянського
районів, а й для транспорту,
що рухається у харківському
та чернігівському напрямках.
Основні роботи почнуться навесні і триватимуть 2-3 місяці.
 Триває фрезерування
старого асфальтобетонного покриття на перетині
проспекту Леся Курбаса та
вулиць Гната Юри і Володимира Покотила. На іншій
транспортній розв’язці – на
перетині проспекту Комарова
та бульвару Вацлава Гавела – дорожники розбирають
монолітний пояс і облаштовують арматурний каркас зі
сторони проспекту.

Міністерство молоді та
спорту України презентувало проект реконструкції
спортивного центру в Кончі-Заспі.
На переробку універсального
ігрового залу планують витратити 134 млн гривень. Він матиме
загальну площу 4582 кв. м. Також
хочуть облаштувати зал для фехтування з 4 доріжками і два зали
із загальним обладнанням.
Спеціалізований спальний
корпус матиме більше 130 місць.
Цей корпус та ігровий зал рекон-

струюватимуть в першу чергу.
Після цього планують побудувати
плавальний корпус за 518 млн гривень. Басейн на 75 метрів можна
буде трансформувати для різних
видів спорту. Його водна поверхня
зможе розбиватися на різні зони.
Також плавальний комплекс
буде включати тренувальні зали
для неводних видів спорту. Всі
об'єкти спроектовані з урахуванням сучасних енергозберігаючих
матеріалів і технологій. Влітку дах
басейну буде відкриватися і вода
буде нагріватися за допомогою
сонця.

ПЛАНИ

«Київ» отримає
нові бюджетні авіарейси
Угорський лоукостер Wizz Air до початку липня розширить
свою мережу польотів. Зокрема в кінці червня зі столичного аеропорту «Київ» (Жуляни) обіцяють запустити два
нових рейси в Таллінн і Лісабон.
– Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії
Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17
тижнів, нададуть нашим клієнтам ще більше можливостей для подорожей, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку бізнесу та економіки
тих країн, в яких ми працюємо, – заявив головний корпоративний
директор Wizz Air Оуен Джонс.
Запуск нових маршрутів стане можливим завдяки масштабному
поповненню флоту. Відзначимо, що зараз маршрутна мережа Wizz
Air складається з 600 маршрутів, польоти за якими виконуються з 28
баз авіакомпанії.

Про нові монети та заокруглення цін
рахунках населення за товари та послуги
– тобто втратили свою фінансову функцію.
Тоді як виготовлення таких грошових знаків
із нержавіючої сталі, алюмінієвого сплаву та
інших металів коштує дорожче їх номінальної вартості. При цьому через свою низьку
купівельну спроможність значна частина
монет дрібних номіналів не повертається
з обігу до банківської системи і доводиться
поповнювати їх запаси новими копійками.
Банки, заклади торгівлі та інші учасники
готівкового обігу несуть витрати на оброблення, транспортування та зберігання цих
монет. В основному ці фактори і вплинули на
прийняття рішення про припинення випуску
дрібних монет. До речі, й світова практика
свідчить про недоцільність використання
грошової дрібниці та необхідність вилучення
її з обігу. Так, зокрема, вже зробили в Австралії, Данії, Ізраїлі, Канаді, Нідерландах,
Швеції та інших країнах. Причому проблеми в обігу дрібних номіналів вирішуються
або їх одномоментним вилученням, або
припиненням карбування з поступовим
виведенням із обігу.
Саме так і пропонується зробити в Україні,
залишивши в обігу наявні монети аж до їх
повного зникнення. При цьому, пояснюють
у НБУ, не варто хвилюватися, що зібрані копійки пропадуть, оскільки окрім розрахунків
за товари та послуги їх можна обміняти на
гроші більшого номіналу в усіх відділеннях

банків чи безпосередньо у регіональних
підрозділах Національного банку України.
Ще одна причина заміни грошей – постійне збільшення безготівкових розрахунків.

Світова практика свідчить
про недоцільність використання
грошової дрібниці та
необхідність вилучення її з обігу
– До цього рішення нас стимулює і розвиток безготівкових розрахунків, зміна
купівельної спроможності гривні за останні
20 років та зміни у поведінці споживачів.
Розвиток безготівкових розрахунків призводить до зменшення кількості номіналів у
номінальних рядах країн світу. І Україна – не
виняток. Частка безготівкових розрахунків в
Україні з використанням платіжних карток
за останні п’ять років зросла більше, ніж
утричі – до 39% на початок 2018 року (від
12% – станом на початок 2013 року), – сказав
голова Національного банку Яків Смолій.
Також НБУ планує ввести нові монети
номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які будуть
сріблястого кольору, невеликого розміру,
легкими.
– Працюючи над їх дизайном, ми вирішили бути послідовними та зберегти портрети
видатних українських особистостей, які
зображені на відповідних банкнотах. На

реверсі монети номінальною вартістю в 1
гривню зображено портрет князя Володимира Великого; 2 гривні – князя Ярослава
Мудрого; 5 гривень – гетьмана Богдана
Хмельницького; 10 гривень – гетьмана Івана
Мазепи, – зазначив директор Департаменту
грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
Стосовно заокруглення вартості товарів і послуг, то й тут не слід хвилюватися.
Цей механізм планується ввести з 1 липня
нинішнього року, і стосуватиметься він усіх
суб’єктів господарювання сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг лише
при готівкових розрахунках. Використовуватиметься виключно для заокруглення
загальної (у чеку) суми покупки у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця.
«Вирівнювання» ціни відбуватиметься
таким чином: сума, що закінчується від 1 до
4 копійок, заокруглюється в бік зменшення
до найближчої вартості, яка закінчується на
0 копійок. Сума, що закінчується від 5 до 9
копійок, заокруглюється в бік збільшення
до найближчої суми, яка закінчується на
0 копійок.
Скажімо, якщо купувати лише одну
пляшку мінеральної води вартістю 8,14
грн, то ціну буде заокруглено до 8,10 грн, а
1 літр молока вартістю 17,69 грн − до 17,70
грн, 1 пачка кам’яної солі вартістю 6,59 грн
заокруглюється до 6,60 грн.
Микола ПАЦЕРА
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Незаконній
рекламі – бій!
Перші зміни у Києві вже почались – затверджено нові Правила розміщення
рекламних засобів, з’явилася адресна база об’єктів зовнішньої реклами, а
найближчим часом впровадять онлайн-сервіс оформлення вивісок. Міська
влада активно рухається в цьому напрямі: тільки упродовж лютого в столиці демонтовано 1046 незаконних рекламних засобів. Але цього замало,
адже підприємці зі свого боку повинні дотримуватись встановлених правил
та бути відповідальними за свою роботу. Думки киян та можновладців одностайні: зовнішня реклама Києва повинна бути більш приємною, впорядкованою та естетичною.

КМДА
Олексій РЕЗНІКОВ, заступник голови КМДА:
– До кінця поточного року кількість
наземної реклами зменшиться до 4390
одиниць. Ця реформа стала можливою
завдяки плідній роботі профільних
структурних підрозділів КМДА, розумінню соціально відповідальних представників бізнесу
зовнішньої реклами, підтримці Київради і небайдужим
киянам, адже не забуваймо про те, що понад 70 тисяч містян
підписали відповідні петиції. Завдяки цьому минулоріч
ми отримали позитивне голосування за вікове рішення –
Правила розміщення зовнішньої реклами, тож уже у грудні
2017-го було завершено роботу над Схемою розміщення
наземної реклами, впровадження якої і дозволить нам
визначити всього 4390 проектних точок у місті, де може
стояти та чи інша конструкція.

Олександр СМ И Р Н О В, очільник
Управління з питань реклами:
– Ми намагаємося максимально
спростити процедуру оформлення
підприємцями вивісок. Перші кроки
спрощення були визначені, власне, в
новому Порядку оформлення вивісок.
Проте ми рухаємось далі – незабаром заявку можна буде
подавати в режимі онлайн. У свою чергу, робочий орган
протягом 10 робочих днів приймає рішення про відповідність чи невідповідність вивіски й інформує заявника.
Принцип роботи той самий, що й при звичайному поданні
заяв. Власне, підприємець залишає заяву про розміщення вивіски та пакет необхідних документів тільки вже в
електронному вигляді, а поїздка до дозвільного центру
не є обов’язковою. Вхід до системи здійснюватиметься за
допомогою особистого ЕЦП. Даний ресурс дозволятиме

подати заяву саме на встановлення вивісок. Інші рекламні
конструкції будуть опрацьовуватися у звичайному режимі.
Андрій ФІЩУК, директор Департаменту міського благоустрою КМДА:
– Вулиці Басейна, Велика Васильківська (в районі метро «Олімпійська») та
Дружби Народів позбулися «тачанок».
Поки прибрали з допомогою евакуатора
всього три пересувні рекламоносії. Поки
що! Але це реально колосальний прорив. Маленький, але
дуже впевнений крок на шляху до повного звільнення Києва
від цього непотребу. Зробимо разом наше місто кращим! І
не потрібно мати екстрасенсорні здібності, щоб з’ясувати,
які рекламні засоби незаконні. Усім рекламодавцям рекомендую перед укладанням угоди запитати про наявність
законного дозволу.

КИЯНИ
Сабіна КРЕЖЕНСТОВСЬКА,
інспектор КП «Київреклама»,
координатор ГО «Чистий стовп»:
– «Чистий стовп» проводить
регулярне очищення міста від
реклами, на яку не може бути дозволу – адже заборонено законом
розміщувати сміття у вигляді реклами. Це, до речі, має
каратись штрафами, та, на жаль, цього не відбувається.
Нам набрид безлад, у якому утримуються балансові
споруди «Благоустрою», «Пастрансу», «Міськсвітла»
та «Київенерго», тому ми самі вирішили допомогти
міським компаніям очистити стовпи, фасади, зупинки,
дерева (оскільки чіпляють оголошення навіть на них)
та відкрити панорамний вигляд міста.
Андрій САУК, співзасновник
Школи ефективного ОСББ:
– Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їхніх власників
або уповноважених ними органів
чи осіб (ст.16 ЗУ «Про рекламу»).
Багатоквартирний будинок не має одного власника,
натомість всі власники квартир та нежитлових приміщень одночасно є його співвласниками. Навряд чи
вони уповноважували ЖЕК чи ще когось надавати
дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої чи будь-якої

іншої реклами. Тобто, коли хтось розміщує наліпку
у ліфті будинку, він користується чужою власністю
без згоди співвласників. У такому випадку, співвласникам варто звернутися у місцевий відділ з питань
благоустрою зі скаргою.
Ігор ЛЯЩЕНКО, киянин:
– Ох, погано у київських держслужбовців і депутатів з естетичним
сприйняттям. Усюди бруд, мотлох,
сірість. І нікому до зовнішньої
краси справи немає. Цим, до речі,
ми і відрізняємося від інших європейців. Наприклад, на Позняках з однієї комерційної
будівлі здерли «незаконні» вивіски. Всі вітали, мовляв,
порядок наводять. Півроку пройшло. Вивіска повернулась. Соромно…
Тарас ТАРІК, киянин:
– Якби не читали оголошення на стовпах – хто б їх вішав? Є
неандертальці, які не тільки читають, а й дзвонять. Це так само,
як розкладки з різним мотлохом
в підземних переходах: якби необтяжені інтелектом співгромадяни не купували там
цей мотлох – переходи вже давно були б чистими
і вільними.

КИЇВРАДА
Андрій АНДРЄЄВ, депутат Київради:
– Ми пропонуємо
вдосконалити розміщення і утримання
засобів та обладнання
реклами, місць розміщення оголошень – як елементів благоустрою в столиці. Згідно з проектом,
пропонується рекламний засіб маркувати
на каркасі – він має містити найменування розповсюджувача зовнішньої
реклами, телефон, номер дозволу та
термін його дії. Розміщення оголошень,
наліпок, написів, тощо здійснюється
лише у спеціально призначених місцях. У разі самовільного розміщення
рекламних засобів на номер абонента,
зазначений в оголошенні, буде здійснюватися автододзвін з інформуванням
про порушення правил благоустрою.
Ми повинні сформувати єдину міську
політику в сфері благоустрою, аби більш
ефективно використовувати території

при встановленні рекламних конструкцій.
Основна наша мета – створити безпечні
та комфортні умови проживання для
киян та гостей столиці.
Юрій ДІДОВЕЦЬ, депутат Київради:
– Виноградар,
вул. Порика, 7-а – рекламу «Тютюн та горілочка» демонтовано!
Вже історія: наш небайдужий активний сусід зробив пост у
Фейсбуку про абсурдну ситуацію щодо
реклами «Тютюн і горілочка» навпроти
дитячого майданчика в нашому сквері
на вул. Порика, до цього я вже мав багато
звернень. Я звернувся до профільного заступника голови КМДА Олексія Резнікова
та до начальника Управління з питань реклами КМДА Олександра Смирнова, роботу
проведено миттєво і без зайвої бюрократичної тяганини! Другий етап – рекламну
вивіску на фасаді буде демонтовано, як

зійде сніг і буде технічна можливість
під’їхати машиною з обладнанням.
Дмитро СТРИЖОВ,
депутат Київради:
– У разі порушення
Правил розміщення
оголошень – підприємцям телефонуватимуть за вказаними в

оголошенні телефонами і наполягатимуть
на сплаті адміністративного штрафу.
Підприємцям, які ігноруватимуть Правила і надалі розміщуватимуть рекламні
оголошення не в призначених для цього
місцях, кожні кілька хвилин надходитиме
автоматизований дзвінок, який блокуватиме лінію, а відтак – не даватиме
можливість потенційним покупцям із
ними зв’язатися.

Як перевірити законність реклами?
 Залишити звернення на 1551. Такі запити є офіційними та обробляються відповідно до закону.
На всіх рекламних засобах має бути маркування з інформацією про власника. Але у будь-якому
випадку треба перевіряти власника за базою – вона є у вільному доступі (http://db.kievreklama.
kiev.ua/db/rz.dll).
 Залишити звернення на сайті КП «Київреклама» у розділі «Я інспектор». Розділ створено для
швидкого реагування на запити, які обробляються швидше, але не є офіційними.

Як довго чекати на відповідь?
Відповідь заявнику мають дати протягом 14 робочих днів.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Совські ставки: екологічна
катастрофа відміняється?
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Столичні екологи та активісти б’ють
на сполох: цього разу під загрозою знищення опинилися Совські
ставки. На їх місці забудовники
планують звести паркінги та багатоповерхівки.
Історія із Совськими ставками розпочалася майже 11 років тому. Ще в 2007 році
Київрада ухвалила рішення №1102/1763:
«Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Господарник» земельних
ділянок для облаштування рекреаційної
зони». Таким чином, «молода команда»
Черновецького фактично зняла з себе відповідальність за стан нижнього каскаду
Совських ставків, віддаючи майже 10 гектарів площі під забудову.
У березні 2008-го між міськрадою та ТОВ
«Господарник» було укладено договір оренди, згідно з яким орендар зобов’язувався
завершити забудову земельної ділянки,
облаштувати рекреаційну зону шляхом
поєднання водоймища з будівництвом
розважально-торгівельного центру. Згодом
профільна депутатська комісія схвалила
проект рішення щодо меж прибережних
захисних смуг і водних об’єктів нижнього
каскаду Совських ставків. Але той проект
так і залишився нереалізованим, оскільки
не було відповідного рішення Київради…
На даний момент нижній каскад Совських
ставків являє собою занедбану територію колишнього радгоспу «Совки» з вирощування
риби. Оскільки господарства вже немає, ставки не зариблюють і не очищують. Зважаючи
на це, на сайті Голосіївської райдержадміністрації нещодавно з’явилося повідомлення
про громадське обговорення детального
плану території (ДПТ) – у межах проспекту
Лобановського, вулиць Кіровоградської та
Проектної. Як стверджують забудовники, у
разі подальшого занедбання дана територія
може стати місцем екологічної катастрофи.
Саме тому на території нижнього каскаду
Совських ставків планують створити багатоповерхові житлові комплекси (понад 20
будинків із 12-23 поверхами) з відповідною
інфраструктурою та благоустроєм території
для відпочинку населення.

Як вважають екологи, забудова цієї території призведе до
знищення екосистеми, адже
на ставках існують сприятливі умови для життя водних
та навколоводних тварин,
які занесені до Червоної книги
України...
Дізнавшись про такі плани забудовників,
представники громадськості виступили проти, закликаючи міську владу не допустити
ліквідації екосистеми Совських ставків.
Реалізація ДПТ суперечить генплану-2020,
оскільки в цій місцевості повинні облаштувати парк. Про це заявив голова громадської
організації «Екозагін» Михайло Погребиський. За його словами, внаслідок «апетитів»
забудовника з декількох десятків ставків у
«живих» залишиться лише два.
– Якщо подивитись на план території у
межах проспекту Лобановського, вулиць
Кіровоградської та Проектної, стає зрозуміло:
насправді забудова цієї території призведе
до знищення екосистеми Совських ставків, –
стверджує член громадської організації «Еко-

логія-право-людина» Катерина Полянська. –
За детальним планом території, річка Совка
буде загнана у бетонний колектор. Озера і
територія навколо них – землі рекреаційного
призначення. Саме тут планують побудувати
20 багатоповерхівок із паркінгами, школами
та магазинами, що призведе до знищення
екології та порушення чинного генплану
до 2020 року, в якому зазначено, що на цій
території має бути створений парк.
Наразі до боротьби за Совські ставки
долучились громадські організації. Вони
підтримали мешканців Голосіївського та
Солом’янського районів, які дуже занепокоєні загрозою знищення унікальних
екосистем столиці. Найближчим часом
активісти мають подати своє звернення
до мера Києва та голів фракцій Київради.
Йдеться, насамперед, про дотримання
вимог генплану 2020 року: згідно з цим документом, вся територія нижнього каскаду
Совських ставків віднесена до об’єктів нового
зеленого будівництва та буферних парків.
– Потрібно терміново зняти з розгляду
проект детального плану території, – зазначив активіст Олександр Юрченко. –
Крім того, необхідно затвердити абриси
прибережних захисних смуг річки Совка та

Совських ставків, передати нижній каскад
Совських ставків на баланс «Київзеленбуду»,
провести обстеження зелених насаджень,
водних об’єктів, гідротехнічних споруд,
створити еко-парк і надати йому заповідний статус.
Як вважають екологи, забудова цієї території призведе до знищення екосистеми,
адже на ставках існують сприятливі умови
для життя водних та навколоводних тварин,
які занесені до Червоної книги України,
охороняються Бернською конвенцією та
рішенням міськради «Про затвердження
переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території міста Києва».
Зокрема тут «прописані» значні групи крижнів. У заростях прибережної рослинності
гніздують очеретянки, лиска та водяна
курочка. У сухих стовбурах дерев розміщує
свої гнізда бджола – ксилокопа фіолетова. На
території об’єкта мешкають амфібії (райка
східна та кумка червоночерева), часничниця
звичайна та ропуха сіра.
Чи вдасться зберегти унікальну флору
і фауну?
Очевидно, відповідь на це запитання
залежатиме від подальших дій громадськості
та рішення Київради.

ДО ТЕМИ

У кожного — своя петиція…
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

На сайті Київради зареєстровано дві «різновекторні» петиції. У першій йдеться
про негайне накладення
мораторію на будь-яку
забудову в межах нижнього каскаду Совських
ставків. Друга спрямована
на те, щоб підтримати план
забудови території поблизу
даних водоймищ.
Перша петиція з’явилася 9 лютого. Її автор Антон Пузань, посилаючись на столичний генплан-2020,
нагадав про те, що територію нижнього каскаду Совських ставків
віднесено до природоохоронних
об’єктів.
А 19 лютого «засвітилась» ще
одна петиція, в якій ідеться про
термінове запобігання екологічній
катастрофі на території нижнього
каскаду Совських ставків. Її автор

Руслан Гончаров описує доволі
непривабливу картину на водоймищах: «Зелена зона і ставки
знаходяться в жахливому стані.
Ставки замулились і перетворилися на болота зі сміттям
і неприємним, їдким запахом.
Повсюдно – скидання хімії, нелегальна врізка каналізації та зливи
з вигрібних ям приватного сектора, дощові змиви, побутове та
будівельне сміття. У водоймища
спускають фекалії в такій кількості, що їх концентрація скоро не
відрізнятиметься від каналізації.
Жахливий сморід поширюється на
всі прилеглі території…».
На думку пана Гончарова, для
вирішення цієї проблеми потрібно
здійснити три кроки. По-перше,
зупинити заболочування берегової зони та очистити нижній
каскад із подальшим вивезенням
небезпечного мулу. По-друге, підтримати детальний план територій
(ДПТ) у межах проспекту Лобановського, вулиць Кіровоградської та

Проектної з відновленням озер і своєї життєдіяльності. Проїжджастворенням паркової та житло- ючи по проспекту Лобановського,
во-громадської зони з розвине- можна відчути їдкий запах смоною соціальною інфраструктурою роду. Також я знаю про випадки
(школою, дитсадками і зоною для отруєння собак, яких вигулювали
дозвілля жителів). По-третє, за- у цій місцевості. Загалом ця терилучити інвесторів до запобігання торія є розсадником хворобливих
екологічній катастрофі на тери- бактерій.
торії нижнього каскаду Совських
За словами Гончарова, потрібно
ставків і створення комфортного і підтримати ДПТ, за яким будуватибезпечного місця для проживання муть парки та озера, а також очисі відпочинку.
ні споруди для фільтрації води:
– Я живу в
мовляв, такий
Совках із самопідхід передбачає
Отже, у кожного з
го народження.
гармонійне поєдРаніше у ставках
авторів петицій свої нання житлових
ще можна було докази та аргументи. об’єктів, об’єктів
купатися, – гово- Тепер вирішальне слово інфраструктури з
рить Руслан Гонпарковою зоною
мають сказати кияни і чистими озерачаров. – Років з
двадцять тому в шляхом голосування на ми.
сайті міськради.
бетонний колекПроте, з цією
тор зарили річку
думкою не погоСовку на відстані від верхнього джуються прихильники аналогічної
каскаду Совських ставків. Після (першої) петиції: вони стверджучого місцеві жителі почали злива- ють, що у разі реалізації ДПТ Совти туди фекалії та інші продукти ські ставки будуть закопані, а на їх

місці зведуть 300 тисяч квадратних
метрів житла для 7000 людей.
– Як людина, яка відвідує Совськи ставки ледь не щотижня, можу
впевнено стверджувати: систематичному зливу нечистот фекального характеру з мікрорайону Ширма
піддається тільки один ставок із
понад 10 водойм нижнього каскаду, – говорить голова Громадської
організації «Водний Рух Київщини»
Антон Пузань. – Проте цей факт
жодним чином не можна називати
екологічною катастрофою. Адже
антропогенному впливу піддається тільки один водний об’єкт
нижнього каскаду, котрий займає
від 10 до 20% площі земельної ділянки. Оскільки інші водні об’єкти
нижнього каскаду розташовані
вище згаданого ставка, фекалії не
можуть до них потрапити.
Отже, у кожного з авторів петицій свої докази та аргументи.
Тепер вирішальне слово мають
сказати кияни шляхом голосування
на сайті міськради.
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Шанс Гостиного двору
Фото Павла ПАЩЕНКА

Микола ПАЦЕРА

Доля Гостиного двору, який свого
часу віддали в оренду для реконструкції під торгово-офісний центр,
залишається все ще не вирішеною.
Нещодавно міський Окружний адміністративний суд розірвав договір оренди і
зобов’язав орендарів повернути будівлю
у власність держави. У Гостиного двору
з’явився шанс перетворитися на музей
історії Києва.
Перипетії навколо цієї історичної перлини Подолу почалися ще 2011 року, коли
постановою Кабінету міністрів Гостиний
двір було виключено зі списку пам’яток
архітектури України, що перебувають під
охороною держави. Це викликало обурення
захисників історичної спадщини. Судові розбірки навколо цього приміщення протягом
тривалого часу закінчувалися не на користь
громадян. І лише після Революції Гідності суди
стали об’єктивніше розглядати цю справу.
25 квітня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував дозвіл
на реконструкцію Гостиного двору. А 3
липня 2014-го Київська міська рада відмінила рішення про відведення землі під
його реконструкцію. Потім була ще низка
апеляцій та судових розглядів.
У листопаді 2016-го прокуратура Києва поновила розслідування справи щодо
незаконного ведення будівельних робіт
ПрАТ «Укрреставрація» в Гостиному дворі.
Київський апеляційний господарський суд
підтримав позицію прокуратури щодо повернення цієї будівлі державі. А 28 лютого
нинішнього року Окружний адміністратив-

ДО ТЕМИ

Нинішня столична влада налаштована забрати приміщення Гостиного двору до
комунальної власності та
реконструювати його під музей
історії Києва.
ний суд Києва розірвав договір оренди і
зобов’язав ПрАТ «Укрреставрація» повернути
будівлю у власність держави.
Нинішня столична влада налаштована
забрати приміщення Гостиного двору до
комунальної власності та реконструювати
його під музей історії Києва. Рішення про це
Київрада ухвалила ще 28 листопада минулого
року, проте тоді знову все «перегралося» в
судах. На те, що цього не станеться після

останнього суду, дуже сподіваються співробітники цього закладу культури.
Як розповіла «Вечірці» заступник генерального директора музею з наукової
роботи Тетяна Люта, вони з 2004 року
змушені тримати близько 300 тисяч основних і додаткових фондів у стані так званої
транспортної упаковки на двох поверхах
«Українського дому».
– Серед них понад 150 тисяч архітектурних пам’яток з колекцій розкопок на
Майдані Незалежності, Подолі, у Верхньому
місті та багатьох інших місцях Києва, інші
артефакти, значна частина яких від такого
зберігання руйнується, – зазначила Тетяна
Юріївна. – Також від поганого опалення та
вологості потерпають живописні полотна.
До того ж, під час Революції Гідності деякі
картини, зокрема Сергія Шишка та інших

Вікторія МУХА, голова постійної комісії
Київради з питань
культури, туризму
та інформаційної
політики:
– Слід почекати, чи
не оскаржить ПрАТ «Укрреставрація» рішення суду в Касаційному господарському суді.
Якщо ж воно набере чинності, то треба, щоб
ФМДУ якомога скоріше прийняв Гостиний двір
у державну власність, і отримати від нього цю
будівлю в комунальну власність, аби місто за
бюджетні кошти, можливо, із залученням інвесторів, провело тут реставрацію. Також варто
буде провести нараду за участю депутатів
Київради та Верховної Ради, представників
Фонду державного майна, Кабінету міністрів,
Міністерства юстиції, громадських організацій – обговорити всі проблеми реконструкції
цього історичного будинку та відкриття в ньому
музею історії Києва.
відомих художників, були викрадені разом
із порцеляною, муляжами стародруків та
іншими речами.
З усього надбання у приміщенні на вулиці
Богдана Хмельницького, 7 представлено
менше 5 відсотків експонатів. Аби розгорнути
експозицію, гідну столиці, а також облаштувати сховище, лабораторію, реставраційну
майстерню, приміщення для персоналу потрібно близько 10 тисяч квадратних метрів
площі. Тож приміщення Гостиного двору
було б ідеальним для відкриття в ньому
сучасного музею історії Києва.
Зараз вже висувають ідею облаштування
його на місці розкопів на Контрактовій
площі, але працівники музею вважають,
що такий варіант для повноцінного музею
неприйнятний.

ПРОБЛЕМА

До горизонтів Київської Русі
Фото Павла ПАЩЕНКА

 ДОЛЯ МУЗЕЮ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ ПРОДОВЖУЄ ЗАЛИШАТИСЯ
В ЦЕНТРІ УВАГИ СТОЛИЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА НАУКОВЦІВ
Микола ПАЦЕРА

Днями у столиці відбувся
круглий стіл, присвячений
археологічним дослідженням на Поштовій площі. У
обговоренні взяли участь
депутати Київради, представники КМДА, інститутів
історії та археології України, Міністерства культури,
музею історії Києва, громадських організацій, фахівці від ЮНЕСКО, науковці
з Польщі та США.
Директор Центру археології
Києва Інституту археології України Михайло Сагайдак розповів
присутнім про унікальні артефакти,
знайдені під час розкопів на Поштовій площі. Він зокрема зазначив,
що археологи працювали в системі
порятункових робіт – тому йшлося
передусім про пошук цінних археологічних знахідок, а не про їх
консервацію і музеєфікацію.
Під час розкопу на площі понад
4 тисячі квадратних метрів знайшли комплекс гідротехнічних споруд
прибережного міського кварталу
ХV–ХVІ століть, а також цікавий
елемент спуску з верхньої тераси на
нижню у вигляді системи укріплень
і настилу, яким можна було спускати великі вантажі чи плавзасоби.
Археологи розкопали й частину
міського кварталу – стародавню
вулицю з провулками, три садиби,
у одній із яких виявили погріб із

добре збереженою бочкою, могильники, дренажні та припортові
споруди. Було знайдено близько
200 монет, жіночі скляні браслети
та інші прикраси, уламки посуду
та іншої кераміки, кулі, хрестики,
трубки для паління, ґудзики, стріли
та інші дрібні речі – всього кілька
тисяч предметів.
– Ми вийшли на найдревніший
рубіж, де під пізньосередньовічними горизонтами залягають горизонти Київської Русі, – сказав
Михайло Сагайдак. – І зупинилися
у верхній частині розкопу на відмітці між ХІІ і ХІІІ століттями, за
знайденими залишками дерев’яної
забудови зафіксували величезну
літописну пожежу 1202 року. А в
нижній частині опустилися до ХІ
століття, де виявили княжі печатки
та інші артефакти, які проливають світло на діяльність людей у
цій частині міста. Ці археологічні
знахідки, а також продовження
розкопок відкривають перспективи

вивчення та музеєфікації об’єктів,
які були свідками таких знакових
подій давньої історії Києва, як
хрещення жителів міста князем
Володимиром, візит княгині Ольги

Археологи розкопали й
частину міського кварталу – стародавню вулицю з провулками, три
садиби, у одній із яких
виявили погріб із добре
збереженою бочкою, могильники, дренажні та
припортові споруди.
до Візантії та інших, що є дійсно
унікальними пам’ятками державного значення.
Але як зберегти всі ці воістину
безцінні артефакти? В який спосіб
їх консервувати та музеєфікувати?
Де це робити – в самому розкопі
чи потрібно вивезти в інше місце?

І чи варто створювати музей саме
на Поштовій площі? Ці та інші
питання вітчизняні фахівці обговорювали спільно з іноземними.
Зокрема керівник польського
Археологічного заповідника Genius
Loci на острові Катедраль у Познані
Агнешка Стемпін зазначила, що ми

КОМЕНТАР
Олексій РЄЗНІКОВ, заступник голови КМДА:
– Нарешті ми відійшли від політизації до оцінки ситуації і почали професійне обговорення
проблеми консервації та музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій площі. Добре, що
маємо підтримку і допомогу іноземних фахівців. Слід чітко визначитися: що потрібно зберегти для
подальшої музеєфікації, а що достатньо лише дослідити для науки. Виходячи з цього і вибирати
види консервації. Також поки що немає однозначної відповіді на запитання, чи має саме на
місці розкопу бути підземний музей. Можливо, у травні ми продовжимо дискусію на міжнародній
конференції. А тим часом будемо шукати можливості консервації артефактів із залученням польського чи, можливо,
скандинавського досвіду. Добре, що до вирішення цієї проблеми долучилися фахівці ЮНЕСКО, які зроблять свій звіт. А
от наше Міністерство культури, на жаль, не виявляє належної активності у збереженні артефактів на Поштовій площі,
хоча цей об’єкт і все, що там знайдуть, належить державі в його особі.

маємо унікальні знахідки у нашаруваннях одразу кількох століть, і
поділилася досвідом консервації
стародавніх дерев’яних споруд.
Американський археолог Мирон
Олег Стахів пригадав, що подібні
археологічні знахідки консервували у Бересті (Білорусь), а також
у Естонії, тож варто поцікавитися
їхнім досвідом, а також новітніми
розробками в цій сфері, оскільки
технології значно розвинулися…
Учасники круглого столу зазначали, що потрібно якнайшвидше
вживати заходів щодо збереження
знайдених артефактів, а також
вирішувати питання із альтернативними будівельними укріпленнями розкопу. А міська влада
має визначитися зі створенням
підземного музею на Поштовій
площі чи розміщенням археологічних знахідок у інших закладах.

СИТУАЦІЯ
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Коли нам
світить ринок
світла
Олег ПЕТРЕНКО

Від монопольної енергосистеми радянського
ґатунку переходимо до вільного конкурентного ринку електроенергії європейського
зразка. Проголошений торік курс на практиці має стартувати до липня 2019-го.
Кияни цього місяця побачили перші паростки реформи: квитанції за тепло і гарячу воду їм прийшли
від звичного «Київенерго», а за світло – від нової
компанії «ДТЕК Київські електромережі». Крім назви
постачальника, мало що змінилося: власники ті ж,
тариф старий, договори переукладати не потрібно,
консультації продовжують надавати центри обслуговування «Київенерго» та його контакт-центр 15-88.
Оплату, як і раніше, можна здійснювати всіма звичними
способами, зокрема й через особистий кабінет на сайті
www.kyivenergo.ua.
Просто монополіст розділився, за новим законом,
на дві структури. А до кінця року від «ДТЕК Київські
електромережі» від’єднається ще й третя. Відтак за
світло приходитимуть дві платіжки – за розподіл
електрики і експлуатацію мереж та за постачання.
За першу послугу платитимемо фіксовану абонплату.
Сума в іншій квитанції залежатиме від тарифу, тобто
ринкової вартості електроенергії. Причому згодом у
сусіда може бути інший тариф, ніж у вас. Адже ринок
стане конкурентним і всі споживачі самі обиратимуть
постачальника.
– Побутовим споживачам ще років п’ять-десять
ринок буде не цікавим у питанні зміни постачальника.
Досвід наших західних сусідів, які раніше перейшли на
таку модель, свідчить: основна маса народу є споживачами старих традиційних компаній, хоч тариф у них не
найдешевший. Люди платять тому, до кого звикли. Та й
з точки зору споживання 150 кіловат на місяць шукати
собі нового постачальника заради трьох копійок економії – чи варто? – розміркує директор департаменту
«Укренергоконсалтинг» Наталія Костишина.
У Польщі, приміром, 80 відсотків побутових споживачів після реформи залишилися в традиційних
компаній, тобто монополісти в житловому секторі й
досі залишаються ними. А ось 60 відсотків промислових споживачів від них пішли – шукати дешевшої
електрики, бо ж не три копійки заощадять...
А що кажуть фахівці, яким уряд доручив реформування? При Кабміні створено Координаційний центр
із впровадження реформи ринку електроенергії, який
очолює віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. До
нього увійшли відомі експерти, зокрема й міжнародні.
Про стан справ з реформою розповів керівник Проектного офісу цього органу Володимир Євдокимов:
– Чи встигнемо? Липень 2019-го –
не за горами. Треба поспішати. 14
березня НКРЕКП нарешті затвердила
основні нормативні документи,
які дають старт іншим заходам.
Передусім проведенню реструктуризації регіональних компаній
та реорганізації «Укренерго», зокрема розділення на постачальні структури, без яких
неможливо забезпечити конкуренцію на роздрібному
ринку. Усі думають, коли ухвалено закон, прийнято
постанови та інші підзаконні акти, то вже почалася
реформа. Попереду – безліч технічних і фінансових
питань. Насамперед, запровадження нового сучасного
програмного забезпечення енергосистеми, розв’язання
проблеми заборгованості, що склалася на оптовому ринку.
Потрібно провести низку навчальних заходів, бо
дуже низький рівень розуміння реформи у компаніях.
Це завдання і НКРЕКП, і операторів ринку, і передусім,
звісно, нашого Координаційного центру. Ми готуємо
план таких навчань. Від них залежить якість знань
тих, хто на практиці здійснюватиме реформу. Із січня
наступного року розпочнемо тестування учасників
ринку. І це має бути відкритий процес. Найперше –
для споживачів, а, найголовніше, для побутових – це
найбільш вразлива ланка реформи. Люди повинні знати
відповіді на всі питання, бачити, що в перспективі.
Основне запитання: чи будуть збільшені тарифи?
Від підвищення рівня конкуренції залежить і зниження тарифів. Як на будь-якому ринку. А конкуренція,
у свою чергу, залежатиме від того, на скільки буде
відкритим для нас імпортний ринок. Для цього стоїть
завдання об’єднання з європейською енергетичною
системою. Адже сьогодні ми можемо технічно брати
електрику лише з Росії і Білорусі.

Липові ОСББ!
Олег ПЕТРЕНКО

У Києві виявлено щонайменше
шістнадцять фіктивних ОСББ,
зареєстрованих нещодавно
держреєстратором... з Ірпеня.
Зате будинки, якими мали намір управляти шахраї, реальні.
Злодії підбиралися тихцем. Спершу
ще торік, 10 листопада, зареєстрували
ОСББ на вулиці Фучика,13 у Солом’янському районі. Вичікували два з половиною місяця. Усе минулося тихо,
пройшло. Тож 25 і 31 січня «створили»
об’єднання на бульварі Лесі Українки,
20/22 і проспекті Ґонґадзе, 18. Тут теж
ніхто не забив на сполох.
І шахраї запустили систему: 5 лютого
зареєстрували вже десять ОСББ, 7-го –
ще три – на Оболоні, Троєщині, Дарниці, Святошині, Солом’янці, Печерську
і в Голосіївому. В усіх протоколах під
різними прізвищами – схожі підписи.

ЗЛОЧИНЦІ НЕ ВРАХУВАЛИ
ОДНОГО

Поспішаючи, злочинці припустилися
помилки: з-поміж «жеківських» будинків,
мешканці яких не такі пильні за спільним
житлом, у перелік постраждалих потрапив і кооперативний на вулиці Курчатова, 21. А ЖБК господарюють у своїх
будинках самостійно ще з радянських
часів, задовго до всіляких ОСББ. Більше
того, коли їх держава хотіла прирівняти
до ОСББ (адже форма домоуправління
схожа), ЖБК запротестували: адже їхні
члени будували житло за власні кошти,
а ОСББ об’єднує тих, кому квартири
дісталися в «дарунок» від держави. Саме
цього не врахували шахраї.
Фіктивні ОСББ одразу потрапили
до державної статистики. Держстат
передав інформацію в райуправління
ЖКГ. І в Деснянській РДА здивувалися:
невже ЖБК «Арсеналець-12» погодився
перетворитися на ОСББ «Академіка
Курчатова»?
– Коли 21 лютого зателефонувала
заступниця начальника управління
ЖКГ Деснянської РДА й запитала, чи
ми справді створили ОСББ, то я зблідла.
Жодних зборів ніхто не проводив, не
було навіть оголошень ініціативної
групи, – розповідає голова правління
ЖБК Любов Олексенко. – Звернулася

ЯК ДІЯТИ?
Якщо у вашому будинку створено фіктивне ОСББ, потрібно уповноважити
посланця з паспортом і 120 гривнями до держреєстратора, які у Києві працюють
зазвичай у ЦНАПах, за витягом із реєстраційної справи. Бажано зібрати підписи
мешканців будинку, щоб порівняти їх з підписами у фальшивому протоколі. З цим
варто звернутися до поліції і написати не просто скаргу, а саме повідомлення про
злочин, й обов’язково зареєструвати його.
до банку: нікому не видавайте гроші
з наших рахунків! Наступного дня кинулася у реєстраційну службу району,
заплатила чималу суму і взяла витяг із
держреєстру, копії протоколів, списки,
листки голосування, статути... Зареєстрували нам ОСББ без нашої згоди і
відома в Ірпені. Площа, поверховість,
кількість квартир не співпадають. Хоч
реєстратор могла це легко перевірити.
У зборах взяли участь мешканці, які
володіють 51,5 відсотками житлоплощі
будинку (на зборах ОСББ кожен мешканець будинку має не один голос, а
стільки, скільки є площі у його власності.
На кшталт голосування акціонерів у АТ
кількістю акцій. – Авт.).
– Жодного жителя з нашого будинку,
навіть члени правління – чужі, – пояснює Любов Олексенко. – Нова схема шахрайства. Кримінальну справу
поліція порушила – опитують наших
жителів, беруть пояснення.

«БІЛА ПЛЯМА»
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ
РЕФОРМИ

Підказуємо голові ЖБК дорогу – в
Мін’юст.
– Був там 26 лютого член нашого
правління. Спершу навіть відмовились
зареєструвати скаргу. Кидайте, кажуть,
в скриньку для листів. Та після сварки таки зареєстрували. Посилають до
суду, щоб зняти з реєстрації це ОСББ.
Тобто крайніми виявилися ті, у кого
вкрали. Я повинна наймати адвоката,
платити скажені гроші… А з ким мені
судитися, якщо навіть голова ОСББ – «в
зоні недосяжності», – бідкається Любов
Григорівна.
Усі, хто намагався створити ОСББ,
знають: справа це нелегка – реєстрація
ініціативної групи, письмове повідомлення всіх співвласників, кілька
зборів, обговорення-суперечки. А тут
за один день ірпінський реєстратор
дає зелене світло десятьом об’єднанням-фальшивкам.

КОМЕНТАР
Віра РАДЧЕНКО, начальник управління ЖКГ КМДА:
– Шахраї можуть виставляти мешканцям власні рахунки. Люди
вже звикли, що платіжки часто змінюються, тож і уваги не звернуть:
спершу сплачували ЖЕКам, потім «Київенерго», «Київгазу», «Київводоканалу», тепер – «Керуючій компанії»… Жителі «жеківських»
будинків часто безініціативні, не згуртовані. На це, вочевидь, і було
розраховано. Як це сталося? Закон прирівняв реєстрацію ОСББ
до реєстрації юридичних осіб. Раніше можна було зареєструвати ОСББ лише в тому
районі, де будинок, і реєстратори, аби перестрахуватися, брали інформацію з наших
управлінь ЖКГ, тепер цей контроль втрачено. Ми звертатимемося до парламентарів,
аби ті переглянули норми закону. А ще люди можуть убезпечити себе самі, створивши
справжнє ОСББ. Двоє таких об’єднань в одному будинку не може бути.

– 2016-го тільки статут ЖБК перереєстровували, проводили збори
і держреєстратор кілька разів мене
завертала назад, бо щоразу бракувало
якихось документів. Списки голосування жителів я робила тричі, допоки все
було правильно. Крім мене, викликали
голову і секретаря зборів з паспортами,
кодами, свідоцтва ми на квартири, звіряли підписи. Купу документів несли
на звірку, а тут що перевірили? – дивується Любов Олексенко.

ЩО ЗАДУМАЛИ
АФЕРИСТИ?

Пані Олексенко боїться найбільше
за «жеківські» будинки, де слабший
контроль, ніж в ЖБК.
– У більшості ОСББ – самообслуговування. У власників квартир немає
прямих договорів із постачальниками
комунальних послуг. ОСББ вважається колективним споживачем, якому
дешевше обходиться опалення, вода,
газ, – висуває власну версію шахрайських мотивів Любов Григорівна.
Тож липова структура може зняти всі
квартири з прямих договорів і розіслати
власні квитанції. ОСББ збиратиме з
людей платежі, а з постачальниками
не розраховуватиметься. За кілька
місяців чимала сума накопичиться.
Потім вони ще продадуть підвали,
горища, візьмуть кредит і – підметуть
за собою слід. А люди залишаться без
ОСББ, але з боргами. Будинок – банкрот. Знайдеться кілька жителів, у яких
є гроші, щоб заново розрахуватися за
квартплату. А здебільшого ж там –
безграмотні й злиденні старі.
А потім злочинна схема піде по другому колу: до безгрошових мешканців
приходять заможні дяді й погоджують
погасити борги за винагороду… житлоплощею.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ
Для ефективної боротьби з рейдерством розпорядженням КМДА утворено
міську міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню
підприємств. Її очолив перший заступник
голови КМДА Микола Поворозник. Він
заявив: «Будемо моніторити інформацію
про факти порушення прав інвесторів,
захоплення підприємств, порушення
земельного законодавства. Про виявлені ознаки порушення, звісно, негайно інформуватимемо правоохоронні
органи, а також повідомлятимемо й
громадськість».
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УВАГА, АБІТУРІЄНТЕ!

Незабаром
стартує ЗНО-2018
Олена ДМИТРІЄВА

У столиці закінчилася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні (ЗНО). Основну
сесію ЗНО буде проведено
з 22 травня до 13 червня, а
додаткову – з 2 до 11 липня.
Про зміни, що відбулися у
державній підсумковій атестації 2018 року (ДПА), вирішила дізнатися «Вечірка».
Директор Українського центру
оцінювання якості освіти Вадим
Карандій повідомив, що у столиці
для проходження тестування зареєстровано 19 299 тисяч осіб. Також
він нагадав, що цьогоріч вперше
відбудеться апробація технології
проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовують
у процесі навчання рельєфно-крапковий шрифт Брайля. «Апробацію
буде проведено з української мови
і літератури, математики, історії
України під час додаткової сесії,
яка триватиме з 2 до 11 липня.

ПАСПОРТНИЙ
КОНТРОЛЬ

Нинішнього року для успішної
реєстрації на ЗНО основним документом, який посвідчує особу,
є паспорт.
– Саме його копію має вкласти
до комплекту документів майбутній учасник. Норму щодо можливості подання копії свідоцтва про
народження замість копії паспорта
для реєстрації для участі у ЗНО
особами, яким станом на 01 вересня
року не виповнилося 16 років, що
передує року їх участі в тестуванні,
вилучено. Зміни відбулися відповідно до вимог чинного законодавства (паспорт громадянина України
має бути отриманий особою, яка
досягла 14-річного віку), – наголосив директор Центру.
Реєстраційні дані можливо
буде змінити до 2 квітня. Також
перереєстрацію можуть пройти
особи, яким було відмовлено в
реєстрації. Для цього потрібно
усунути недоліки, допущені під
час реєстрації.
– Підтвердженням факту реєстрації для участі у ЗНО є Сертифікат, який ви отримаєте в індивідуальному конверті разом із
реєстраційним повідомленням
учасника та інформаційним бю-

НА ЗАМІТКУ
Графік проведення
ЗНО у 2018 році
Математика – 22 травня.
Українська мова і література –
24 травня.
Іспанська мова – 29 травня.
Німецька мова – 29 травня.
Французька мова – 29 травня.
Англійська мова – 1 червня.
Біологія – 4 червня.
Історія України – 6 червня.
Географія – 8 червня.
Фізика – 11 червня.
Хімія – 13 червня.

летенем «Зовнішнє незалежне
оцінювання. 2018 рік». Ці документи надсилатимуть учням, які
складають ДПА у формі ЗНО, до
закладу освіти, в якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на
адресу, вказану під час реєстрації, –
повідомив пан Карандій.
Також директор Українського
центру оцінювання якості освіти
вказав на ще одну важливу деталь –
особи, які мають складати ДПА
у формі ЗНО, але через поважні
причини не змогли зареєструватися в основний період, зможуть
зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО у додатковий
період, який триватиме з 3 по 21
травня. Такі особи можуть обрати
лише ті предмети, результат яких
їм буде зарахований як оцінка ДПА.
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КОМПЕТЕНТНО

Як обрати
лікаря?
 РАДИТЬ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я КМДА ВАЛЕНТИНА ГІНЗБУРГ
– Відтепер
кожен може
вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у
будь-якому
медзакладі.
Існують різні шляхи вибору лікаря. Головне, щоб ви цьому лікарю
довіряли. Якщо ви довіряєте, то
будете виконувати всі його поради,
і тоді буде результат, – зазначила
Валентина Гінзбург. – Приходите
в реєстратутру, щоб ознайомитися. Там повинна бути інформація

про лікарів, їхню кваліфікацію
та стаж роботи. Не виключенням
буде і думка друзів, сусідів, які теж
користувалися порадами і обрали
вже свого сімейного лікарям.
Також за її словами чим швидше
ви почнете шукати свого лікаря,
тим більший у вас буде вибір. А
ще матимете час зрозуміти, чи
влаштовує вас саме цей лікар.
Пані Гінзбург пояснила, що навіть ті лікарі, які були сімейними,
не завжди виконують функцію
сімейного лікаря.
– Є сімейні лікарі, які «ведуть»
людину від народження і до ста-

МОВА НА СЛУХ

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з англійської,
іспанської, німецької та французької мов буде інноваційним. Така
сертифікаційна робота налічує 59
завдань та складається з чотирьох
частин: «Розуміння мови на слух
(аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо»
(одне завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю). Також
збільшено і тривалість самого тесту
до 150 хвилин.
Вадим Карандій звернув увагу, що поточного року перелік
особливих умов, які створюються для проходження ЗНО,
доповнено умовою щодо надання
можливості отримати у друкованій формі тексти до завдань з
аудіювання, передбачені в сертифікаційних роботах з іноземної
мови.
Результати ЗНО з іноземної
мови будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15
червня 2018 року. Зазначимо, що
результати з іноземної мови 2018
року та попередніх років стануть
непорівнювальними, це пов’язано
з тим, що змінено формат сертифікаційної роботи з іноземної мови.

ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

Для окремих категорій осіб
передбачено додатковий період
реєстрації – з 3 до 21 травня 2018
року. Право на реєстрацію в цей
період мають:
 учасники антитерористичної
операції;
 особи, які проживають на
тимчасово окупованій території або на території, де органи
державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження,
та не мали змоги зареєструватися
в основний період.
 особи, які зареєструються в
додатковий період, проходитимуть
ЗНО під час додаткової сесії.
2018 року для вступу до закладу
вищої освіти абітурієнти можуть
подавати сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2016,
2017 (окрім результатів з іноземної мови) та 2018 років. Переклад
завдань сертифікаційних робіт
з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії
буде здійснюватися кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською,
угорською мовами.

рості, а є такі, які «ведуть» дітей з
10 років, з 5 років. На це потрібен
час, бо це, безумовно, переконання і усвідомлення самого лікаря,
що він може надати цю медичну
допомогу. А поки ще немає такого
сімейного лікаря, то ми повинні
йти по шляху – дорослі обслуговуються у терапевта, а педіатри
«ведуть» дитину до повноліття»,
– зазначила директор столичного
Департаменту охорони здоров’я.
Обрати лікаря можна буде
незалежно від місця реєстрації.
Угода, підписана з ним, діятиме
доти, доки він вас влаштовуватиме. Лікар має впродовж життя
спостерігати і знати: якщо це хронічне захворювання, що зробити,
щоб підтримати якість життя, як
упередити розвиток хвороби… Ці
лікарі мають надати невідкладну
медичну допомогу, а відтак ще
і навчити людину, що потрібно
зробити до того моменту, коли
приїздить «швидка» чи прийде
лікар.
Сімейний лікар повинен буде
обстежити пацієнта, призначити
необхідні аналізи і вже на основі
отриманої інформації прийняти
рішення про лікування. За потреби
він зможе направляти до профільних спеціалістів.
За словами Валентини Гінзбург,
не потрібно сімейному лікарю
бути акушером–гінекологом та
приймати пологи, чи хірургом і
проводити хірургічні втручання.
– Сімейні лікарі, насамперед,
повинні мати знання, які б дали
можливість попередити хворобу,
провести консультацію-пораду. І
по-друге, вчасно звернути увагу і
скерувати хворого в необхідний
заклад, до необхідного спеціаліста,
щоб не сам пацієнт вишукував
спеціалістів, а лікар, – наголосила
пані Гінзбург.

ДО ТЕМИ

Для чого підписувати
декларацію з лікарем
Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись
саме у цього лікаря. Так, підписуючи
декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за
ваше обслуговування має надходити у цей
медзаклад.
Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати
декларацію за місцем прописки чи проживання.
Однак лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість
пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800
пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900.
Для підписання декларації з лікарем:
Зверніться у медзаклад, де працює терапевт,
педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт,
податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви
підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним
лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво
про народження дитини.
Важливо: Заклад, у якому працює обраний вами
лікар, має бути підключеним до системи «Електронне
здоров’я». Чи підключений заклад до електронної
системи охорони здоров’я – уточніть у реєстратурі
або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті:
https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/





Ваші дані та контактний телефон внесуть у
систему «Електронне здоров’я». Це зробить
уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути реєстратор, медсестра,
лікар тощо.
Важливо: Дані вносяться в електронну систему
– не буде жодних бланків, форм, печаток тощо.

Після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом
на вказаний номер телефону, який уповноважена
особа медзакладу вводить у систему «Електронне
здоров’я» для підтвердження.



Уповноважена особа медзакладу роздруковує
із системи «Електронне здоров’я» примірник
декларації для перевірки.
Важливо: Уважно перевірте усі свої дані. Якщо
помітили помилку – скажіть про це уповноваженій
особі медзакладу. Декларацію роздруковуватимуть
до тих пір, поки все не буде правильно.



Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне
здоров’я» ще один примірник декларації.
Важливо: Обидва примірники декларації мають
бути ідентичними і без помилок.



Пацієнт підписує 2 примірники декларації.
Важливо: Уповноважена особа проставляє
відмітку з датою на обох примірниках декларації.
Один із примірників залишається у вас, інший – у
медзакладі.



Уповноважена особа медзакладу накладає
електронний цифровий підпис працівника
юридичної особи на декларацію та надсилає її в
систему «Електронне здоров’я».
Важливо: Ви офіційно задекларували вибір свого
лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ)
сплачуватиме закладу, в якому працює вибраний
вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли
медзаклад увійде у реформу: автономізується та
укладе договір з НСЗУ.

БУДЬМО ЗДОРОВІ! 17

Вечірній Київ | 22 березня 2018 року | №12 (19297)

ЩО ТУРБУЄ?

Фонд соціального страхування:
гроші ходять за людиною
Основними завданнями Фонду соціального страхування України є
реалізація державної політики у
сферах соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві
та у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, а також надання
медичних та соціальних послуг.
Прогресивний підхід – «гроші ходять
за людиною» – активно впроваджується
Фондом.
Постановою правління Фонду від
13.07.2017 № 39 затверджено Порядок
відшкодування витрат за надані соціальні
послуги з лікування застрахованих осіб та
членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів за рахунок
коштів Фонду соціального страхування
України (далі – Порядок), який погоджено
Міністерством охорони здоров’я України
23.08.2017 № 3.14-19/1146-17/22760.
Так, з 01 січня 2018 року для проведення
реабілітаційного лікування застрахована
особа самостійно може обирати санаторно-курортний заклад.
Перелік санаторіїв у розрізі профілів
медичної реабілітації затверджено наказом
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України та оприлюднено для
ознайомлення на офіційному веб-сайті
Фонду: www.fssu.gov.ua.
Реабілітаційне лікування
проходитиме за такими профілями:
1. Нейрореабілітація:
підгострий період інсультів (після
оперативних втручань на судинах мозку
або без них);
підгострий період черепно-мозкових
травм.
2. М’язово-скелетна реабілітація:
підгострий період після операцій на
опорно-руховому апараті (ортопедичних,
травматологічних);
підгострий період опіків;
ревматологічні захворювання.
3. Кардіо-пульмонарна реабілітація:
підгострий період інфаркту міокарда
(після оперативних втручань на судинах
серця або без них);
стан після пролікованої нестабільної
стенокардії (після оперативних втручань
на судинах серця або без них);
підгострий період після операцій на
серці;
підгострий період захворювань легень;
підгострий період після операцій на
легенях, у тому числі з приводу гнійних
процесів нетуберкульозного характеру;
цукровий діабет.
4. Медико-психологічна
реабілітація учасників АТО:
порушення адаптації;
розлади, пов’язані із споживанням їжі;
неорганічні розлади сну;
соматоформні розлади;
неврастенія.
5. Реабілітація після оперативних
втручань на органах зору:
підгострий період після оперативних
втручань на органах зору.
6. Реабілітація при порушенні
перебігу вагітності:
ускладнена вагітність.
7. Інша (соматична) реабілітація:
підгострий період після оперативних
втручань на органах травлення;
підгострий період після оперативних
втручань на органах сечостатевої системи
(оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів,
ударно-хвильової літотрипсії);
підгострий період після оперативних
втручань на жіночих статевих органах.

Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно
до медичних показань за рекомендацією
лікуючого лікаря та за наявності висновку
лікарсько-консультативної комісії (далі –
висновок ЛКК) лікувально-профілактичного
закладу, клініки медичної науково-дослідної
установи або жіночої консультації.
Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в
реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої
консультації.

Орган Фонду перевіряє перебування
застрахованої особи на обліку у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі даних
реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, протягом одного
робочого дня з моменту отримання заяви
надсилає її санаторно-курортному закладу
на узгодження можливості прийому хворого
на реабілітаційне лікування та інформує
заклад про граничні розміри витрат.
У відповідь на отриману заяву санаторно-курортний заклад надсилає протягом

Перелік санаторіїв у розрізі профілів
медичної реабілітації затверджено наказом виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України
та оприлюднено для ознайомлення на офіційному
веб-сайті Фонду: www.fssu.gov.ua.
Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції,
має право на лікування (у супроводі членів
сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти)
в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок
коштів Фонду один раз після демобілізації за
наявності відповідних медичних показань.
Заклад охорони здоров’я, де застрахована
особа перебуває на лікуванні, протягом доби
з моменту надання висновку ЛКК інформує орган Фонду за місцем обліку закладу
охорони здоров’я як страхувальника про
потребу зазначеної особи (з урахуванням
медичних показань та протипоказань) у
подальшому лікуванні в реабілітаційному
відділенні санаторно-курортного закладу
із зазначенням профілю.
Представник органу Фонду відвідує застраховану особу в закладі охорони здоров’я,
де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні, не пізніше наступного дня з
моменту повідомлення про страховий випадок для: надання роз’яснення про порядок
забезпечення реабілітаційним лікуванням
застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду; оформлення заяви про забезпечення
реабілітаційним лікуванням (далі – заява)
за формою згідно з додатком 4 до Порядку.
Під час оформлення документів застрахована особа пред’являє представнику органу
Фонду оригінали паспорта, свідоцтва про
народження дитини (у разі необхідності
отримання послуг із реабілітаційного лікування дитиною), довідку про безпосередню
участь особи в АТО (у разі отримання послуг із медико-психологічної реабілітації
учасників АТО).

одного робочого дня органу Фонду згоду
про надання послуг із реабілітаційного
лікування застрахованій особі та готовність укласти Договір із узгодженою датою
заїзду.
Представник органу Фонду інформує
застраховану особу про готовність санаторно-курортного закладу прийняти її
на реабілітаційне лікування та граничні
розміри витрат.
Застрахована особа підписує три примірники Договору (для органу Фонду, санаторно-курортного закладу та застрахованої
особи), які підписуються, скріплюються
печаткою органу Фонду та передаються
застрахованою особою санаторно-курортному закладу для належного їх оформлення.
Договір є документом, що надає право
застрахованій особі на отримання послуг із
реабілітаційного лікування у санаторно-курортному закладі за зазначеним у Договорі
профілем медичної реабілітації, терміном
лікування і дати початку лікування.
Під час прибуття до санаторно-курортного
закладу застрахована особа пред'являє паспорт,
свідоцтво про народження дитини (у разі
направлення на лікування дитини) та надає:
– три примірники Договору; виписку
з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 14.02.2017 № 110); обмінну карту
пологового будинку, пологового відділення
лікарні (форма № 113/о, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров'я України від
13.02.2006 № 67) у разі направлення вагітної;
відкритий листок непрацездатності, оформлений відповідно до Інструкції про порядок
заповнення листка непрацездатності.

Один примірник Договору, підписаний
керівником або уповноваженою ним особою
та скріплений печаткою (за наявності), санаторно-курортний заклад відправляє до
органу Фонду разом із належно оформленим рахунком на перерахування часткової
передоплати за послуги із реабілітаційного
лікування застрахованої особи у розмірі до
50 відсотків від вартості договору.
Після завершення курсу реабілітаційного
лікування санаторно-курортний заклад надсилає органу Фонду належним чином оформлені:
акт приймання-передачі наданих послуг із
реабілітаційного лікування застрахованої особи
та послуг із проживання і харчування (без лікування) супроводжуючої особи (за наявності),
підписаний застрахованою особою; рахунок
(один примірник) для остаточного розрахунку
за надані послуги із реабілітаційного лікування застрахованій особі та за надані послуги
з проживання і харчування (без лікування)
супроводжуючій особі (за наявності).
Акт приймання-передачі послуг складається за фактично надані послуги із
реабілітаційного лікування (ліжко-дні)
застрахованій особі та супроводжуючій
особі (за наявності) в межах затверджених
граничних розмірів витрат.
Орган Фонду відшкодовує санаторно-курортному закладу вартість фактично наданих послуг із реабілітаційного лікування
застрахованих осіб та супроводжуючих
осіб (за наявності) на підставі документів,
зазначених у пунктах 17 та 19 Порядку. У
разі, коли вартість фактично наданих послуг
із реабілітаційного лікування перевищує
граничні розміри витрат, застрахована
особа самостійно сплачує різницю коштів
на рахунок санаторно-курортного закладу.
Постановою правління Фонду від
14.12.2017 № 71 затверджено граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного
ліжко-дня лікування в реабілітаційному
відділенні санаторно-курортного закладу на
2018 рік, а саме: для застрахованої особи або
члена її сім’ї (дитини), за профілями медичної
реабілітації – нейрореабілітація, м'язово-скелетна реабілітація, кардіо-пульмонарна
реабілітація, реабілітація після оперативних
втручань на органах зору, реабілітація при
порушенні перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація, медико-психологічна
реабілітація застрахованої особи, яка безпосередньо брала участь в антитерористичній
операції – 600.00 грн, з ПДВ; для супроводжуючої особи – 420.00 грн, з ПДВ.
Отримати консультацію та більш
докладні роз'яснення можна:
 страхувальникам Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів за телефонами: (044) 573-30-70, 566-19-81, або за
адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 34, каб.
205 (сектор з організації медичної реабілітації Лівобережного відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у місті Київ). Адреса
в соцмережі: https://www.facebook.com/
lmvd.fss.tvp/;
 страхувальникам Голосіївського,
Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського та
Шевченківського районів за телефоном:
(044) 400-05-89, або за адресою: м. Київ,
просп. Перемоги, 92/2, каб. 111 (сектор з
організації медичної реабілітації Правобережного відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
України у місті Київ). Адреса в соцмережі:
https://www.facebook.com/CentrKyivFSE.
В Управлінні ВД ФССУ у м. Києві питаннями реабілітаційного лікування займається
сектор з організації медичної реабілітації
відділу медичних та соціальних послуг:
тел. – (044) 456-29-92.
Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у м. Києві
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ЦЕ ВАС ТУРБУЄ?

За проїзд платитимуть усі
Олег ПЕТРЕНКО

У громадському транспорті проїзд «за посвідченням» скасують через два місяці, як випливає з
урядової постанови про монетизацію транспортних пільг.
Саме такий період міністри встановили для обласних
адміністрацій і КМДА, аби там визначилися, яку суму місцеві
бюджети зможуть щомісячно до 20 числа відшкодовувати
пенсіонерам та іншим пільговим категоріям населення
живими грошима. Уряд вимагає єдиного – компенсація не
може бути меншою за еквівалент вартості квитків на тридцять поїздок у тому чи іншому місті або регіоні. У Києві це –
щонайменше 120 гривень. Ще двадцять відсотків до цієї
суми доплатять тим, хто має право безкоштовного проїзду
в приміському і міжміському транспорті.
Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи і дітей з інвалідністю,
які навчаються, розмір виплати подвоюється.
У постанові згадується й про соціальну справедливість,
як один з мотивів монетизації: ті, хто мало їздить, зможуть
витратити «транспортні» на хліб чи ліки.
Постанова страхує також «проїзну доплату» від інфляції:
розмір компенсації місцева влада переглядатиме щороку,
враховуючи підвищення вартості квитків чи жетонів. «Тран-

спортні» не враховуватимуться до загального доходу сім’ї при
оформленні субсидій чи інших видів соціальної допомоги.
Нагадаємо, що уряд запланував поступово монетизувати
абсолютно всі пільги і субсидії.

«ЗА» І «ПРОТИ»

і містяни-пільговики,
і
які не їздять у Крім київського метро і приміських
транспорті.
електричок, ніде кількість пільгових
поїздок не фіксувалася.
Тепер не стане тих «пільговиків», які
їздять за підробленими посвідченУ тролейбусах і автобусах стане
нями. Зате може збільшитися кількість
вільніше. Зменшиться навантаження
Постраждають міські працюючі «зайців» за рахунок пільговиків, які їздять й на сам рухомий склад. А маршрутки,
пенсіонери (їм компенсують лише частіше, ніж тридцять разів на місяць. може, й ціну скинуть…
щоденну поїздку на роботу одним видом
транспорту, без пересадок) і мешканці
Зникне корупція при відшкодуванНезрозуміло, як користуватимуться
передмість (яким доплатять тільки 20%
ні транспортникам безплатного
пільгою окремі категорії – дільничвід вартості міських перевезень). А та- проїзду. Адже чим більше посередни- ні лікарі, поліцейські, які користуються
кож АТОвці, яким до пенсії ще їздити ків між надавачем цієї компенсації й так званими «службовими» для роботи.
і їздити на роботу. Виграють селяни отримувачем, тим більше зловживань. А школярі – для навчання...
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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 23 березня в місті торгуватимуть у Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, на просп. Академіка Глушкова,
25-53, в Дарницькому – на вул. Анни Ахматової, 31, на перетині
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Деснянському – на вул.
Шолом-Алейхема (в межах вул. Мілютенка та Маршала Жукова), 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), у Святошинському
– на вул. Підлісній, 8, на вул. Сільській, 16, у Солом’янському – на
вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та М. Кривоноса), у пров. Ковальському (в межах вул. Металістів та Смоленської), в Шевченківському
– на вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), на перетині вул. О. Гончара,
65-а та Б. Хмельницького, 94, на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4,
на вул. Ризькій, 1, на вул. Деревлянській, 16-20.
У суботу в столиці ярмаркуватимуть у Голосіївському районі
на вул. Голосіївській, 4-10, на вул. Паньківській, в Дарницькому –

• ТОЧКА ЗОРУ
Віктор ІВАНКЕВИЧ, держсекретар Мінсоцполітики:
– Сьогодні пенсіонер має можливість їздити
скільки завгодно, аби десь на гривню-дві
купити щось дешевше. А на його перевезення
витрачаються кошти значно більші, ніж він
заощадить. Перевантажується транспорт. Коли
ж отримає пільгу живими грішми, то піде в
сусідній магазин і купить, що треба. Урядове рішення визначило тільки соціальну норму – мінімальну кількість поїздок. Все інше – на розсуд
органів місцевого самоврядування, залежно від
того, які можливості є у громади. Їм надано право збільшувати кількість поїздок, розширювати
категорії пільговиків тощо. У Києва, думаю, такі
можливості є. У столиці найлегше знайти спосіб
виплати компенсацій – тут є Картка киянина.
Віктор МЕДВІДЬ, експерт з питань транспорту:
– Першим етапом має відбутися верифікація
пільговиків. Тобто треба перевірити, чи мають
вони право і потребу в цій пільзі. Приклади з
перевіркою отримувачів субсидій чи верифікація вимушених переселенців свідчать, що процес цей нелегкий. Якщо й тут процедура буде
складною, а вигоду людина отримає невелику,
то більша частина просто залишиться без пільг.
Люди відмовляться від оформлення документів
і держава просто зекономить.
Володимир НАЗАРЕНКО, директор фірми-перевізника:
– Ще з січня 2017 року законом обмежено
кількість пільгових категорій. Але завдячуючи
міській владі, в Києві всі пільги збереглися.
Місто відшкодовувало комунальним транспортникам, а приватні перевізники за всі роки
такого відшкодування так і не дочекалися.
Тепер же приватним перевізникам буде велика
допомога. Бо щонайменше десять відсотків монетизованої компенсації піде до них. І не треба
буде сваритися за пільгове місце у маршрутці.

ВІДПОВІДІ на сканворд від 15.03.2018 р.
на вул. Ревуцького, на перетині
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Деснянському – на
вул. М. Цвєтаєвої ( в межах
вул. М. Закревського та просп. В.
Маяковського), на вул. Лісківська
(в межах вул. Милославської та
Радунської), в Дніпровському
– на бульв. Праці, 1-9, в Оболонському – на вул. Йорданській, 1-9, в Печерському – на
вул. Катерини Білокур, в Подільському – на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку),
в Святошинському – на вул. Григоровича-Барського, 7, в Солом’янському – на просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака), в
Шевченківському – на вул. В. Василевської,1-17.
У неділю ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на
вул. Маршала Конєва (в межах вул. М. Ломоносова та В. Касіяна),
в Дарницькому – на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,
в Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах вул. Райдужної та Старосільської), в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах
вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в Солом’янському – на
вул. Ф. Ернста, 14-а, в Святошинському – на бульв. Академіка
Вернадського, 79, в Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38.
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Фронтові будні
Саліма Караме


З ПЕРЕДОВОЇ ПОВЕРНУЛИСЯ КИЇВСЬКІ ЛІКАРІ, ЯКІ НАДАВАЛИ
ВОЛОНТЕРСЬКУ ДОПОМОГУ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ

Петро ЗУБЕНКО

Другий рік поспіль Салім
Караме, власник однієї
із найбільших у столиці
стоматологічних клінік,
відзначає свій день народження на сході країни, у
зоні проведення АТО. Їде
туди не для піару – є справи
набагато важливіші. Щороку здійснює 4-5 поїздок
туди і назад.
Цього разу привіз необхідні
ліки, обладнання та інструменти для лікування наших воїнів. А
головне – висококваліфікованих
столичних фахівців, які роблять
свою справу якісно і безкоштовно.
У Саліма ліванське коріння. До
України приїхав на початку 2000-х.
Перш ніж очолити стоматологічну
клініку, займався різними видами
бізнесу. Тема стоматології для
нього не нова, адже має три вищі
освіти: юриста, лікаря-стоматолога
і зубного техніка.
– Україні я багато чим зобов’язаний, – каже Салім. – І ось сьогодні, коли триває війна, настав
час віддавати борги. Я й раніше

підтримував бійців АТО чим міг:
грошима, ковдрами, продуктами,
здавав кров. А тут прийшла ідея
організувати три мобільних стоматології, повноцінні стоматологічні
кабінети для надання допомоги
воїнам, які захищають наш мир і
спокій на сході країни.

За час, упродовж якого
лікарі були в зоні АТО,
стоматологічну допомогу
від них отримали майже
150 воїнів
Дві машини мобільної стоматології зовні нагадують карети
швидкої допомоги. А всередині
наповнені найсучаснішим обладнанням, якому позаздрили б
у деяких стаціонарних клініках.
– Наші умови дозволяють надавати всі види амбулаторної
терапевтичної і хірургічної стоматологічної допомоги, – каже
хірург-стоматолог столичного
Центру щелепно-лицьової хірургії
і стоматології Леонід Павловський.
– Мобільне обладнання практично
не поступається тому, що зазвичай
знаходиться у стоматологічному
кабінеті. Є навіть портативний

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Кодексом цивільного захисту України передбачені необхідні завдання державних органів влади для
забезпечення надійного захисту
громадян і довкілля від наслідків
можливих надзвичайних ситуацій –
у повсякденні та на особливий період. Про те, як вони виконуються в
Києві «Вечірці» розповів начальник
відділу планування, оперативного
реагування та оповіщення населення Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Олексій
Дерев’янко.
– Пане Олексію, зрозуміло, що завдань
та функцій у вас і ваших співробітників
чимало. А які з них вважаєте ключовим,
найважливішим?
– Все важливо. Адже на кону безпека і
виживання киян. Маємо все врахувати й
передбачити, щоб запобігати надзвичайним ситуаціям, оперативно ліквідовувати
їх можливі наслідки. Усі кияни, незалежно
від роду своєї діяльності та віку повинні
бути відповідно підготовленими. Так би
мовиться, знати свій маневр в екстремальній
ситуації. Ціна таким знанням надто висока –
виживання чи шанс на порятунок.
– А якщо більш конкретно про алгоритм вашої поточної діяльності?
– Щорічно складається план основних
заходів цивільного захисту як загальнодержавний, так і різних рівнів. Виходячи із
конкретної ситуації в місті, певних вимог
органів центральної державної влади, робимо окремий план для Києва. На сьогодні
він уже погоджений Київським міським
головою і прийнятий до виконання.
У плані – понад десять сторінок основних заходів. Передусім, йдеться про
комплектування Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста з навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту на 2018 рік.
Визначені конкретні завдання районним
ланкам цивільного захисту. Цей документ

рентгенівський апарат, за допомогою якого можна робити
ти якісні
знімки.
На передовій бригаду київських
иївських
стоматологів уже чекали. Першого
дня на прийом звернулося
я більше
60 пацієнтів. У наступні – не менше. Безкоштовна стоматологічна
ологічна
допомога захисникам України
країни –
вагомий внесок київських
х лікарів
у справу підтримки українських
аїнських
Збройних сил.
– Стан здоров’я зубів наших
аших захисників Вітчизни залишаєє бажати
кращого, – розповідає лікар-стокар-стоматолог В’ячеслав Павленко.
ленко. –
Особливо у добровольчих
х частинах. Зрозуміло, в умовах
х війни
важко забезпечити повноцінний
догляд. Низький рівень гігієни,
сумнівної якості вода, та й часу,
щоб просто почистити зуби, не
завжди вистачає… Крім того, у
81-й аеромобільній бригаді, де ми
були, стоматологічна допомога
тільки-но починає налагоджуватися. А у приватних клініках,
щоб полікувати зуб, треба віддати
600-700 грн. Тому нас і чекали там
з розкритими обіймами.
– Поїздка залишила багато вражень, – каже стоматолог-ортопед
Олександр Образцов. – Окремий

респект Саліму за комфортні умови роботи – сучасне обладнання,
достатній запас інструментів і
матеріалів.
Для лікарів це була перша поїздка на передову, так би мовити,
бойове хрещення. Та якщо покличуть, кажуть, що поїдуть знову.
Авдіївка, Сєвєродонецьк, Краматорськ… Стоматологи лікували
бійців, проводили невідкладні
операції. А всього за лічені кілометри звідси – лінія фронту,
де рідко коли стихають вибухи
і постріли.

Все за планом

не є таємним, усі бажаючі можуть з ним
ознайомитися на сайті КМДА.
– Проте на сайті навряд чи достатньо
відомостей про сили цивільного захисту.
Що скажете про них?
– Йдеться про систему центрального
підпорядкування та оперативний резерв і
територіальні формування ЦЗ підсистеми
єдиної державної системи (ЄДС), підпорядкованої Держслужбі з надзвичайних
ситуацій України. Територіальні формування
об’єктів господарювання замикаються на
місцеві органи влади.
У столиці функціонує територіальна
підсистема ЄДС ЦЗ. Є відповідні органи
управління в КМДА і районні ланки територіальної підсистеми на базі кожного із десяти
районів столиці. До сил цивільного захисту
міста входять і дванадцять позаштатних
підрозділів спеціалізованих служб, створених за розпорядженням голови КМДА
на базі суб’єктів господарювання. Також
до сил цивільного захисту міста належать
аварійно-рятувальні служби.
– Всі ці сили підпорядковані Київському міському голові?
¬ У першу чергу йому. Хоча спеціалізована
служба ЦЗ охорони публічного порядку,

наприклад, підпорядкована ГУ Нацполіції
в місті Києві. Спеціалізована медслужба замикається на свій профільний департамент.
– Як взаємодіють та функціонують
усі ці підрозділи?
– Тут жодних проблем не виникає. Щоправда, наразі триває процес юридичного
затвердження міських, районних та об’єктових формувань цивільного захисту, які
входять до територіальних сил, що діють
на постійній основі.
– І є штатними підрозділами територіальних сил?
– Звісно, ні. Йдеться про позаштатні
формування, які утворюються з найдосвідченіших фахівців суб’єктів господарювання,
що відповідають доволі суворим критеріям.
– А навіщо постійним силам потрібне
повторне юридичне затвердження, про
яке ви кажете?
– Воно, передусім, обумовлене деякими
новими вимогами нормативно-правової
бази. В першу чергу, пов’язане зі зміною
форми власності тощо. Ми майже щороку
вносимо відповідні зміни до існуючого
розкладу таких сил, а відтак і до Кодексу
ЦЗ. Адже життя не стоїть на місці.

Практичні заняття
показують, що переважно всі формування мають необхідне
оснащення і достатньо високу
професійну підготовку
– І як часто у Києві виникають надзвичайні ситуації?
– На щастя, нечасто. Щось наближене
до надзвичайної ситуації ми спостерігали
під час нещодавнього снігопаду. Але формування цивільного захисту до ліквідації її
наслідків не залучалися. Стосовно ж завалів
будівель, проривів трубо-газопроводів – це

За час, упродовж якого лікарі
були в зоні АТО, стоматологічну
допомогу від них отримали майже
150 воїнів. На кожного пацієнта
заводилася медична карта. І всі
вони можуть продовжити безплатне лікування, звернувшись
до клініки в Києві, коли демобілізуються.
Але й на цьому волонтерська
допомога не закінчиться. У планах
Саліма – надавати безкоштовну
стоматологічну допомогу членам
сімей загиблих захисників України,
ветеранам АТО.

події об’єктового рівня. З ними зазвичай
справляються штатні сили суб’єктів господарювання або ж аварійно-рятувальні
служби міста.
– Виходить, що запас міцності й
надійність цивільного захисту містян
доводиться перевіряти лише під час
навчальних заходів?
– І слава Богу, що немає надзвичайних
ситуацій і потреби в реальних діях! Але
керівний та особовий склад сил цивільного
захисту столиці знаходять місце і час для
належного вишколу. Планові навчання
проводяться регулярно. Торік, наприклад,
в Києві відбулося п’ять планових навчань
районного рівня. Під орудою відповідних
досвідчених керівників районної ланки,
голів РДА. Місцями проведення навчань
обиралися потенційно небезпечні об’єкти
міста. Як правило, промислові підприємства, що працюють у столиці. Скажімо, в
Солом’янському районі такий захід відбувся
на базі ДП «Укрриба». В Оболонському
практичні навчання проходили на діючому об’єкті Укрзалізниці. Темою навчань
була протипожежна безпека. Там «горіла»
справжня цистерна з паливно-мастильною
сумішшю. Пожежні грамотно та швидко
локалізували займання.
Торік навчання було організовано в
Деснянському районі столиці. Відпрацьовувалися дії під час вірогідної весняної
повені. Порятунок мешканців околичних
мікрорайонів столиці від підтоплення –
хронічна проблема Києва. Весна – пора
тривоги нашої. Маємо бути готові до всього
і цьогоріч.
– Як оцінюєте підготовленість підрозділів сил цивільного захисту Києва?
– Там випадкових людей не буває. Практичні заняття показують, що переважно всі
формування мають необхідне оснащення і
достатньо високу професійну підготовку. Всі
без винятку діють надзвичайно злагоджено
та результативно під час цих штучно створених надзвичайних ситуацій. Не сумніваюся,
що і в реальних умовах вони не підведуть.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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29 РОКІВ ТОМУ «ВЕЧІРКА» ПЕРШОЮ ВІДКРИЛА
ІМ’Я ЮНОГО КИЇВСЬКОГО ВИНАХІДНИКА

Петро ЗУБЕНКО

1989 року улюблена (а
тоді ще й найтиражніша)
газета киян вийшла у дещо
незвичному оформленні.
Вгорі шпальти, під самісіньким логотипом, було
вміщено портрет не ударника комуністичної праці,
не громадського активіста,
спортсмена чи вченого, що
прославив столицю своїми
здобутками, а восьмикласника 217-ї київської школи.
Під рубрикою «Гість першої
сторінки» газета надрукувала інтерв’ю «Максим
Устинський, винахідник».
Сьогодні ця історія призабута, а тоді ім’я київського школяра-винахідника знав ледь не
весь Радянський Союз. Своє перше авторське свідоцтво
Максим отримав у…
першому класі (всього
за час навчання у школі
їх у нього буде п’ять),
а вже у восьмому він –
випускник факультету
методології технічної
творчості Київського інституту технічної творчості і патентознавства
ВТВР. За партою з юнаком – дорослі: інженери,
виробничники та навіть…
батько Геннадій Іванович.
Юному винахідникові видають диплом і присвоюють кваліфікацію методиста технічної творчості.
«У мене три винаходи.
Я навіть одержав за свої
розробки золоту медаль ВДНГ
СРСР, – розповів Максим «Вечірці». – Звичайно, багато допомагає
мені мій тато, який веде у нашій
школі гурток юних винахідників.
Серед моїх розробок – пристрій
для фарбування важкодоступних
поверхонь, «Горбоконик» – літаючий апарат, який приводиться
в дію м’язовою силою людини,
і… велосипед. Не посміхайтеся
скептично з того, що я у наш час
винайшов велосипед. Це зовсім
інший велосипед – з оригінальною
системою гальмування й автоматичною сигналізацією».
Ті часи Геннадій Іванович – батько нашого героя і водночас – голова
батьківського комітету, керівник
гуртка юних винахідників школи
№217, інженер Бориспільського
об’єднаного авіазагону згадує, як
найщасливіші у своєму житті.
– Кожен батько щось робив для
класу. Директор школи Андрій Герасимович Калінічев дуже сприяв
мені. Я відібрав 20 учнів, з якими
ходив у патентний фонд, там ми
шукали аналоги. Школа №217 була
єдиною в Союзі, де учень 1 класу
отримав авторське свідоцтво.
А ось – і рецепт від юного винахідника, яким він тоді поділився з нашою газетою: «Приміром,
затіяли ми вдома ремонт. Стелю
треба білити, а робити це дуже
незручно. От я й спробував це діло
якось удосконалити. Так і з’явився
пристрій для фарбування повер-

хонь. Особливо він незамінний
там, де вони важкодоступні. Мені
потім багато листів надійшло з
проханням надіслати креслення.
Багато малярів цим пристроєм
зацікавилися.
Люблю читати, граю на гітарі,
відвідую секцію атлетичної гімнастики. Але найбільше захоплення – усе ж техніка. Тато завжди
найперший порадник. Мама теж
поважає наші з татом захоплення.
Без неї ніяких наших винаходів
не було б».
Підхоплена журналістами інших видань, ця тема зробила ім’я
Максима Устинського суперпопулярним. Згаданий пристрій для
нанесення фарби отримав приз
на виставці в Японії. Винаходи
київського учня також демонструвалися в Болгарії. Здавалося,
Максиму не уникнути слави «українського Ілона Маска». Та в справу
втрутились

в київській компанії «Міжнародні
Авіалінії України», аналізував свої
професійні досягнення і задумувався над подальшим розвитком
своєї кар’єри.
– Мені необхідно було щось
більше, – каже він. – Я відчував, що
недостатньо розумію бізнес. Мене
цікавила посада віце-президента,
і хоча в деяких сферах, зокрема
в економіці й маркетингу, мав
професійну освіту, розумів, що
цього замало.
Водночас він бачив, що його
колеги з дипломами магістра ділового управління демонструють
дедалі більші успіхи.
– Тому, щоб говорити тією ж
мовою і розуміти більш широкий
спектр питань, пов’язаних з бізнесом, я вирішив і собі одержати
MBA.
А 2016 року Максим Устинський
сам став наставником. Разом із
п’ятикласником Микитою Сутуловим з 290-ї гімназії вони отримали
патент пристрою, який вироблятиме безплатну електроенергію.
Звернулися за підтримкою до депутатів, керівників політичних сил.
Але майже ніхто не відгукнувся.
Винахідники вважають, що рано чи
пізно цей пристрій будуть

використовувати в кожному
домі. Абсолютно безплатна елекінші, далекі від науки обставини. троенергія, що не вимагає ніяких
Країна під назвою «СРСР» до- витрат. Працюють модулі самотуживала останні дні. А тій, що наро- жки і крутять ротор генератора.
джувалася, було не до винахідни- Не вічний, а довговічний двигун.
ків. Досвідченим конструкторам не Працюватиме, доки не зламається.
знайшлося місця у новій системі
Сьогодні Максим опікується
координат. Аби вижити, їм дове- батьком – інвалідом першої групи.
лося змінити свої відділи і бюро І водночас будує двоповерховий
на заводах і в проектних інститу- будинок. Сам! Жодного робітника
тах на базари. Що вже казати про не залучив.
– Починаю радити,
як зробити краще, а
Своє перше авторське свідоцтво Мак- він як відрубав: тату,
сим отримав у… першому класі (всього не заважай! – сміється
за час навчання у школі їх у нього буде Устинський-старший.
п’ять), а вже у восьмому він – випусА як же держава
кник факультету методології техніч- дбає про своїх юних
ної творчості Київського інституту винахідників? Виявлятехнічної творчості і патентознав- ється, ніяк! У гімназії,
де навчається Микита
ства ВТВР
Сутулов, навіть не здомолодого амбіційного юнака…
гадуються про те, що він волоАле Максим не розгубився. дар патенту. Коли сам Максим
Закінчив радіотехнічний техні- у школі був винахідником, його
кум, інститут інженерів цивільної товариші були в курсі всіх його
авіації, здобув економічну освіту. пошуків, підтримували і вбоЗагалом у нього – чотири вищих лівали за однокласника. У наш
освіти. Працював двічі за кордоном строкатий час таке, виявляється,
представником авіакомпанії. І не афішується.
якщо вітчизняна преса залишила
…Колись Максим Устинський
його в спокої, то зарубіжна час від сказав нашій газеті, що хоче стати
часу згадувала.
великим винахідником і сконТак, у Financial Times у червні струювати диво-літак або «щось
2007 року з’явилася стаття «Управ- таке, що й назви ще не має». Можлінська революція в Україні». У ній ливо, пристрій для виробництва
аналізувався український ринок безплатної електроенергії, що
бізнес-освіти:
спроможний зробити революцію
– Два роки тому Максим Ус- у нашій економіці, і є тим самим
тинський, менеджер вищої ланки диво-винаходом?

Посилка
із «сюрпризом»
ли облудливій рекламі, – вважає
Олександра Іванівна. – Як з’ясувалося, всі квитанції, виписані при
Міжнародний сервіс чи…
відправленні посилок, – суцільна
банальне пограбування?
«липа». На посилці хоча й ставиТаке незвичайне запитання лися якісь позначки фірми «Міст»,
постало перед киянкою
але ніде не було зафіксовано, якому
Олександрою Воробйовою, саме відправленню відповідає та
яка під час лікування у США чи інша квитанція. Тож не дивно,
довірила свій багаж фірмі
що при отриманні посилки кур’єр
«Міст». А коли повернулась
навіть не поцікавився ні самою
додому, замість довгоочіквитанцією, ні описом усіх відкуваної посилки отримала
правлених речей.
неприємний «сюрприз».
Намагаючись відстояти свої
права, Воробйова почала шукати
Олександра Іванівна скориста- сліди «Мосту» в Інтернеті. Проте
лася послугами фірми, котра доволі їй так і не вдалося вийти на зв’яактивно рекламується в Інтернеті. зок із представниками фірми.
79-річна жінка вирішила відправити Через три дні марних пошуків
на свою київську адресу декілька бабуся, нарешті, зрозуміла, що
посилок. Через певний час вона автовідповідачі працюють за тапочала отримувати передані речі, кою схемою, аби клієнт нічого не
сподіваючись, що все буде «о’кей». дізнався: спочатку пропонували
Проте радість виявилась передчас- вибрати мову спілкування, потім
ною. Виникли проблеми зі своєчас- перераховували питання, яким
ною доставкою останньої бандеролі, відповідають різні цифри (від
в якій були дорогі імпортні ліки.
одиниці до дев’яти), а насамкі– Коли я на неї глянула, то мало нець дякували за вибір фірми та
не впала, – розповідає пенсіо- люб’язно… прощалися.
нерка Олександра Воробйова.
І лише коли кореспондент «Ве– По-перше, посилка знаходилась чірки» звернувся до сумнозвісної
не в обов’язковій стандартній упа- фірми, у відповідь нам надіслали
ковці. Натомість я побачила якийсь копію претензії до гендиректора
коричневий предмет, запханий до «Мосту». У документі зазначепрозорого поліетино, що до розгляленового мішечка. І Треба уважно читати ду приймаються
тут, нарешті, збагнудоговір перед тим, лише ті заяви, які
ла, що означає «незасвідчують факт
як обирати службу порушення, зокреналежний стан»: від
шматків розмокло- доставки та відправ- ма акт, копію якого
ляти посилку
го картону тхнуло
постраждалій бабусмородом. Дістаючи
сі так і не надали.
речі, виявила порожню пляшку Більше того, фірмачі написали:
з-під рідини для миття підлоги, «Скаржник може отримувати
причому з розтрощеною пласт- інформацію про стан розгляду
масовою пробкою. Поряд лежала звернення, але це не зобов’язує
точнісінько така ж сама пляшка, перевізника надавати внутрішале в нормальному стані. Кур’єр ню інформацію або попередні
пояснив мені: а чого ж, мовляв, висновки до моменту прийняття
чекати, коли посилка, мабуть, довго кінцевого рішення…»
А коли ж буде «прийняття кінперебувала під дощем?
У присутності кур’єра пенсіо- цевого рішення» – про це, на жаль,
нерка продовжувала діставати те, невідомо. Принагідно зазначимо:
що знаходилося всередині так зва- з того часу, як бабуся отримала
ної «посилки». Там був цілий набір пошкоджену посилку, минуло вже
«сюрпризів»: підгнилі крупи, печи- більше місяця. Виникає природне
во, пачки чаю (по 400 пакетиків), запитання: як же уникнути неприпляшка зі смердючою рідиною, а ємностей у подібних випадках?
також украй зіпсовані спеції, піґул– Треба уважно читати договір
ки та одежа. Складалось враження, перед тим, як обирати службу
що посилку самовільно розкрили, доставки та відправляти посилпошкодили кришечку на одній ку. У ньому обов’язково має бути
пляшці, а потім усе те «добро» інформація про суму компенсації
запхнули у поліетиленовий мішок вартості товару на випадок втраі кинули напризволяще.
ти або пошкодження, – пояснює
Зважаючи на таку ганьбу, кур’єр адвокат Олександр Туголуков.
вирішив «забалакати» проблему і – Щоб надійно захистити свої
почав щось говорити про можливу права, потрібно зробити опис
грошову компенсацію. На підтвер- вкладених речей та зазначити
дження своїх «благих» намірів навіть їх реальну вартість. Це дає змогу
склав акт про зіпсовану посилку. A компенсувати збитки у разі втрати
от замість надання телефону фірми або пошкодження поштового відлише роздратовано кинув: мовляв, правлення. При оцінці завданих
пошукайте «Міст» в Інтернеті.
збитків також враховують суму
– Випадок зі мною – не прикре оголошеної цінності товару, спланепорозуміння, а продумана схема чені кошти за послуги доставки та
пограбування людей, які повіри- інші витрати.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
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Столиця стане
велосипедним містом?

Андрій КОВАЛЕНКО

Київрада затвердила
Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури в
місті Києві. Чи означає це,
що найближчими роками
столиця матиме розгалужену мережу веломаршрутів,
на кшталт Амстердама,
Лондона чи Берліна? І що
кияни надаватимуть у своєму пересуванні перевагу не
автомобілям, а велосипедам?
Як повідомили «Вечірці» в Департаменті містобудування та
архітектури Київської міськдержадміністрації, в основу стратегічного документа лягла низка

європейських напрацювань, в
тому числі – переклад німецьких рекомендацій з організації
руху велотранспорту (ERA). Вони
є основою для планування, проектування і експлуатації об’єктів
велосипедної інфраструктури у
Німеччині.
Відтак, вітчизняна Концепція,
розроблена на виконання Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року,
передбачає, що 5 % киян мають
пересісти на велосипед в якості
повсякденного транспорту. А це
стане можливим, зокрема, завдяки
створенню до 2023 року 240 км
магістральних веломаршрутів та
відповідної інфраструктури при
реконструкціях вулиць столиці.
– Серед основних завдань велоконцепції – покращення показників міської мобільності та

інтегрування велосипеда в загальну
систему міської транспортної інфраструктури як повноцінного виду
транспорту, – розповів «Вечірці»
перший заступник директора
Департаменту містобудування
та архітектури КМДА Олександр
Яструбенко. – Це, в свою чергу,
має знизити транспортне навантаження на дороги міста – шляхом
відтоку частини автомобілістів
і пасажирів мікроавтобусів на
велосипеди, зменшивши інтенсивність автомобільного руху. А
також – розвантажить основні
магістралі столиці від «тягнучок»
і заторів, особливо в центральній
частині Києва.
На думку пана Яструбенка,
Концепція уможливить розвиток
столичної інфраструктури згідно
з міжнародними критеріями сталого розвитку, формування «міста
для людей» і «міста, комфортного
для життя». А однією з основних
переваг від реалізації велоконцепції стане створення комфортного
та безпечного середовища для
розвитку велосипедного руху – із
забезпеченням рівноправності
всіх учасників дорожнього руху.
Додатковою перевагою для киян
стане покращення стану їх здоров’я
і, безумовно, зменшення смертності і травмування внаслідок ДТП.
– Також не оминути очевидні
економічні переваги, – зазначає
Олександр Яструбенко. – Йдеться, насамперед, про раціональне
використання міського бюджету,
визначення принципів щодо залучення інвестицій у велотранспорт і
створення міського велосипедного
прокату. Прогнозована економія
транспортних втрат – від 8,4 до 15,5
мільярдів гривень на рік. Очевидними екологічними перевагами

стануть зниження забрудненості
повітря та зменшення шумового
фону (мінус 278 т палива й мінус
368 т викидів щодня).

Однією з основних переваг
від реалізації велоконцепції стане створення комфортного та безпечного
середовища для розвитку
велосипедного руху.
– Найважливішими засадами
Концепції – з точки зору інтересів
міста й киян – є визначення пріоритетів для розвитку веломаршрутів, – прокоментувала «Вечірці»
радник Київського міського
голови з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова. – Це і карти маршрутів,
і акцент на потребі велосипедних
парковок біля житлових будинків,
транспортних вузлів та робочих
місць, і довідник з рекоменда-

ціями проектування велоінфраструктури на основі німецьких
практик. Інженерні рішення, що
пропонуються як основа для проектування вулиць з велосипедною структурою, ми запозичили
у німців. На основі практик різних
країн пропонуються нові дорожні
знаки та світлофори. Річ у тім, що
в Україні досі є дуже обмеженими
статистичні дані і дослідження про
переваги велосипедного транспорту. Відтак, багато розрахунків про
вигоди від інвестицій у цю сферу
зроблені на основі закордонних
практик. Втім, Концепція містить,
водночас, і чимало суто київських
прикладів щодо популяризації
велотранспорту.
На думку пані Семенової, поява умов для велосипедного руху
– це спільна робота багатьох департаментів КМДА, комунальних
підприємств, громадських організацій та комерційних компаній.
«Комунікація та координація як
всередині міської влади, так і між
іншими зацікавленими сторонами
повинна бути дуже інтенсивною
та якісною. Жодна інституція не
зможе втілити плани Концепції
самотужки».

КОМЕНТАР
Прохор АНТОНЕНКО, перший заступник голови
постійної комісії Київради з питань транспорту,
зв’язку та реклами:
– Я сумніваюся, що у нинішньому вигляді Концепція
буде реалізована адекватно. І річ навіть не в бюджетних
спроможностях, коштів у столиці є достатньо. На мою думку,
цей документ – такий собі піар-хід, аби показати, що в даному
напрямку щось робиться. Проте, за відсутності велодоріжок в детальних
планах територій, навряд чи щось можна буде зробити. Наприклад,
важливо, щоб велодоріжки планувалися при проектуванні будівництва
чи реконструкції транспортних розв’язок. Але, на жаль, здебільшого ми
цього не бачимо. Скажімо, проект, обстоюваний міською владою при
будівництві відомої транспортної розв’язки на Шулявці, велодоріжок
не передбачає. І ще один приклад: у Святошинському районі, який мені
близький, як депутату. На проспекті Перемоги є велодоріжка у вигляді
окремого «шматка», яка просто обривається, веде в нікуди.

Фото Павла ПАЩЕНКА

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ

Який голос у квітів


У СТОЛИЦІ З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ В УКРАЇНІ ІНКЛЮЗИВНІ
МАЙДАНЧИКИ, НА ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО РІЗНОМАНІТНІ ІГРОВІ
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Тетяна Альохіна, яка гуляла з чотирирічним Артемком, розказала, що в її двоюрідної
сестри син хворий на ДЦП, тож практично
На дитячому майданчику у парку
не мав змоги гратися на дитячих майданШевченка гамірно та весело. Тут не чиках. А з появою інклюзивних отримав
відразу й помітиш дітей із фізичзмогу займатися тут на різних пристроях,
у нього з’явилися друзі.
ними вадами, адже вони також
активно освоюють різні атракціоПоки що в столиці обладнані інклюзивни. Ось хлопчик років чотирьох по
ними пристроями лише три дитячих майчерзі захоплено грається із трьома
данчики – у парку Шевченка, на Пейзажній
квіточками, кожна з яких озиваалеї та в Маріїнському парку. Але незабається на дотик певними звуками,
ром їх кількість зросте, в чому запевнила
нас одна із співорганізаторів групи актихарактерними для намальованих
вістів «Ввічливі люди», яка їх встановила,
на них бджілки, метелика та «сонечка».
Олеся Огризко. Дівчина розповіла, що вона
разом із Олею АнБатько іншої дитини
дрійченко у вересні
розповів, що його донеч- Активісти радилися з орга- минулого року вика погано розмовляє, тож нізаціями дітей-інвалідів, як рішили допомагати
здебільшого мовчить. Але
столичним дітям із
краще це зробити, і в рена майданчику в Маріїн- зультаті створили декілька різними фізичниському парку дуже любить
ми вадами саме за
оригінальних пристроїв, які допомогою облашговорити в спеціальний
тубофон у вигляді квіточки, не лише подобаються таким тування інклюзивдітям, а й допомагають їм них майданчиків,
а тато слухає її на відстані
до 20 метрів. Сюди вони
яких досі не було
розвиватися.
приїжджають спеціальне лише в Києві, а
но, аби погратися на гірці, яка, до речі, й загалом в Україні. До реалізації цієї
пристосована для проїзду на візочку, та ідеї залучили громадське об’єднання
повправлятися на канатних драбинах, щоб «Прогресивні громадяни України», Клуб
зміцнювати ручки.
випускників інституту міжнародних відМикола ПАЦЕРА

носин КНУ ім. Т.Шевченка та відеопроект
«Молода кров».
– Ми організуємо вечірки та аукціони,
на яких збираємо кошти для облаштування
інклюзивних майданчиків, – розповіла Олеся. – На них виставляємо картини знайомих
художників, речі знаних людей, запрошуємо
відомих виконавців, наприклад Андрія Запорожця («Сенсея»), проводимо різноманітні
майстер-класи. Так, на першій вечірці ми
зібрали 200 тисяч гривень, за які й змогли поставити різноманітні пристрої на вже існуючих
дитячих майданчиках, щоб хворі діти могли
гратися разом з іншими. Їх змайструвала для
нас компанія «Вема парк», яка займається
виготовленням дитячих атракціонів.
Активісти радилися з організаціями
дітей-інвалідів, як краще це зробити, і в
результаті створили декілька оригінальних
пристроїв, які не лише подобаються таким

дітям, а й допомагають їм розвиватися.
Скажімо, гойдалка «Гніздо лелеки» сприяє
підтриманню у тонусі тулуба дитини з
вадами опорно-рухової системи. Ігровий
елемент «Голос квітів» у вигляді тубофона
корисний для хворих з порушеннями моторики та вадами зору і слуху. Карусель на
Пейзажній алеї стала доступною для дітей
на візочках.
Активісти хочуть розширювати мережу
інклюзивних майданчиків у столиці. Нещодавно вони провели ще один розважальний
захід, на якому теж зібрали чимало коштів
для закупівлі нових атракціонів. А Олеся
Огризко спеціально для цього зареєструвалася на інтернет-сторінці «Української
біржі благодійності», і їй подарували гроші
для виготовлення табличок з написами
шрифтом Брайля, а також інформаційних
стендів для батьків.

СПОРТ-ТАЙМ
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Перед стартом
поспілкуйтесь із лікарем

Олександр ПИРЛИК

Весна – час масового
паломництва до спортивних клубів, початок
традиційних пробіжок
у найближчому парку. Ми склали кілька
порад, які допоможуть
читачам повернутися
у форму, скинути зайві
кілограми й оздоровитися.
Перша порада – не поспішайте одразу на стадіон. Свій
шлях до спортивних висот необхідно починати… з лікаря.
Саме так, адже найпростіший
спосіб нашкодити своєму здоров’ю – це почати інтенсивні
фізичні навантаження, забувши про старі хвороби і
періодичні нездужання. При
розробці програми занять
іноді необхідно враховувати
проблеми, які у вас виникали навіть у дитинстві. Тому
найвідповідальнішим кроком
буде консультація у медичного фахівця та проходження
базового обстеження (загальний аналіз крові, ЕКГ, УЗД
внутрішніх органів).
– Створювати програму і
вибирати тип занять слід із
урахуванням наявних захворювань. Надмірна активність
в даному випадку не лікує, а
калічить. Так, гіпертонікам
протипоказана робота з максимальними навантаженням
в тренажерному залі, а для
діабетиків важливо проводити короткі тренування
тривалістю не більше години. Плавання протипоказано
при хронічному гаймориті,
фарингіті, тонзиліті, циститі,
пієлонефриті. Катання на велосипеді слід уникати людям,
які страждають на ендометріоз, міому, гастрит, мають
виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, – коментує
«Вечірці» доктор медичних
наук Ігор Зазірний.

Зі слів лікаря випливає
наступна порада – завжди
прислухайтеся до власного
тіла. Навіть, якщо не виявили серйозних захворювань,
але якісь вправи приносять
дискомфорт, краще замінити
їх або взагалі відмовитись.
– Якщо тренер сказав продовжувати вправу, перемагаючи біль, але ви відчуваєте що
більше немає сил? Зупиніться
й зробіть перерву. Спорт може
не тільки оздоровлювати, а й
калічити. Не варто доводити
себе до подібних наслідків.
Звичайно, ми всі знаємо,
що без постійної роботи неможливо досягти блискучих
результатів. Але варто задуматися, що і власне тіло ми
також знаємо краще за всіх.
Тож відчули дискомфорт –
не робіть через «не можу», –
радить тренер з фітнесу
Олександр Литвиненко.

Завжди прислухайтеся
до власного тіла. Навіть, якщо не виявили
серйозних захворювань, але якщо вправи
приносять дискомфорт, краще замінити їх або взагалі
відмовитись
При заняттях спортом
важливою є систематичність,
тож доведеться поміркувати
над графіком занять. І, як це
не дивно, тут також варто
прислуховуватись до себе.
Всього через місяць регулярних тренувань ви зрозумієте,
що організм уже сам вимагає
свою дозу гострих відчуттів. Саме тому «звичка» –
ваш кращий друг під час
весняних занять спортом.
Не поспішайте займатися
виключно вранці. Можливо,
ви захочете швидко пройтися
під час обідньої перерви або
пострибати перед сном. Вибирайте ту частину доби і той
час, який імпонує саме вам.

Когось більше надихає зоряне
небо, а когось – світанок.
Більшість тренувань основані на кількості повторень,
але, на думку тренера, для
новачків кращий підхід – це
зосередження на якості, а не
на кількості.
– З психологічної точки
зору людині легше зробити
пробіжку протягом 30 хвилин,
ніж подолати 6 кіл навколо
стадіону. Хоча на практиці
витрачені зусилля будуть
приблизно рівні. Як тільки
ви відчуєте, що за вибраний
проміжок часу досягли свого
максимуму, додайте ще 10
секунд. Так заняття спортом на свіжому повітрі не
дадуть вам занудьгувати і не
перетворяться на буденний
урок фізкультури, – додає
Олександр Литвиненко.
Найпридатнішими для
новачків видами спорту є
біг, плавання та доволі екзотична у нас в країні, але
дуже популярна за кордоном
скандинавська ходьба.
Наприклад у Німеччині
нею займаються близько 20%
населення, погодьтесь цифра
чимала. Тож у чому секрет
такої популярності?
– При звичайній ходьбі,
бігу і їзді на велосипеді ми
задіюємо лише 45% м’язів
тіла, а верхній плечовий пояс
у більшості міських жителів не
отримує навантаження взагалі. Коли ми ходимо з палицями, то в роботу включається
ще й спина, прес, руки, шия.
Навантаження розподіляється
рівномірно між верхньою і
нижньою частинами тіла, й
у підсумку тренується 90%
наших м’язів, – розповіє засновник Української школи
скандинавської ходьби Ігор
Єфіменко.
Величезний плюс такої
ходьби полягає в тому, що
заняття проходять на вулиці,
а не в приміщенні, завдяки
чому легені активно насичуються киснем. Спалюється на
45% більше калорій, ніж при
звичайній ходьбі, що сприяє
плавному і стабільному зниженню зайвої маси тіла без
побічних ефектів. При щоденних заняттях можна худнути
на 2 кг за місяць. До того ж
скандинавська ходьба більше
придатна для людей, які мають проблеми із суглобами.
Адже палиці «поглинають» до
30% шкідливих вібрацій, які
виникають при бігу, особливо
у людей із надмірною вагою і
захворюваннями опорно-рухового апарату.

КУМИРИ

Володимир БЕССОНОВ
БЕССОНОВ::

«У підсумковій таблиці
немає імен, а є лише
назви команд і рахунок»
Гагарін. Потім у нашому районі відкрилася
дитячо-юнацька спортивна школа № 7.
Тренери навідувалися до нашого учбового
закладу і збирали хлопчаків. Мене просити
довго не довелося.
– Ви стали чи не найпершим «універсалом» у футболі – могли зіграти, як у
нападі, так і у захисті. А де подобалось
найбільше?
– Звичайно, коли забиваєш, до тебе
прикуто більше уваги. Слава і популярність – це добре. Але хто хоча б трохи
тямить у футболі, може тверезо оцінити
внесок і захисників. Якщо коротко, для
– Володимире, ваші партнери по мене не було значення, де грати, гокоманді Вадим Євтушенко та Віктор ловне – приносити результат команді.
Хлус уже відсвяткували подібний юві- А результатом у футболі є рахунок на
лей. Як пройшов ваш?
табло. У підсумковій таблиці немає імен,
– Не дуже люблю відзначати свій день а є лише назви команд і рахунок, ось на
народження. Безумовно, вітання, гарні нього я й грав.
слова – все це приємно, але подарунків я
– Вашого наставника славетного
вже давно не чекаю. Мені більше подоба- Валерія Лобановського журналісти
ється віддавати, ніж приймати. Усі давно часто критикували, мовляв він «убив
знають, що я нікого не запрошую на свої у вас талант великого нападника»…
іменини, хто прийшов, тому радий, хто
– Сучасний футбол не стоїть на місні, я не ображаюсь.
ці, він рухається вперед і вимагає від
– Пам’ятаєте, як розпочалася ваша гравців універсалізму. Якщо кожен із
футбольна пристрасть?
них може замінити будь-кого на полі,
– Колись юнацькі футбольні баталії перемогти таку команду непросто. Ми
серед п’ятиповерхових робочих районів з Лобановським часто говорили про те,
закінчувалися лише з настанням ночі. де доцільніше використовувати мене
Стихійність припинилась, коли завод сьогодні, а де завтра. Журналісти Валерія
«Електротяжмаш» узявся організовувати Васильовича не завжди шанували, іноді
дворові команди. Нашому клубу виділи- й критикували. Ми обговорювали з ним
ли приміщення, комусь спало на думку чи не кожну статтю, тренера цікавило, як
назвати його «Космос». Мабуть, тому що я, капітан «Динамо», ставлюся до тієї чи
ми жили на вулиці 12 квітня, саме цього іншої публікації. Так, Валерію Васильодня здійснив свій історичний політ Юрій вичу дорікали, що в моїй особі він «убив
великого форварда». На що я відповідав:
якщо мож
можу бути корисним на будь-якому
місці, зн
значить, моя майстерність вище,
ніж у то
того, хто здатний робити щось
одне. У нас була тверда домовленість:
Кращий гравець
де треба,
треб там і грати...
першого юнацького
– Чи подобається вам сучасний
чемпіонату світу з
футбол? Що б ви змінили у ньому?
футбо
футболу Володимир
– Безумовно
Бе
подобається своїм різБЕССОНОВ
маїттям. Майже у кожної збірної є свій
маїття
стиль, своя «родзинка». Футбол став
більш швидкісним, комбінаційним.
До того ж, у дійсно сильних командах
перестав панувати культ безумовного
лідера. Кожен
К
із грандів має у своєму
розпорядженні кілька екстракласних
розпоря
футболістів, які здатні вирішити долю
футболіс
гри на ссвою користь.
Разом з тим є речі, які для мене
Ра
абсолютно неприйнятні. Футболісабс
ти зараз падають від будь-якого
дотику, подовгу лежать на полі,
д
корчаться від «болю», а через
кілька секунд знову бігають, наче
нічого не трапилось. За усім цим
лежанням-кривлянням, я не бачу
головного – любові до футболу,
як, утім, і самого футболу.

Боєць на футбольному полі й чуйна та справедлива людина –
Володимир Бессонов у звичайному житті не раз доводив свою
відданість улюбленій команді.
Якось лікарі київського «Динамо»
підрахували, що за роки виступів
у нього було більше 80 травм. Він
був просто безстрашним, саме за
це його і любили вболівальники.
Нещодавно «Бісу», як прозвали
його прихильники, виповнилось
60 років.

Олександр ПИРЛИК

22 ПАРК КУЛЬТУРИ
ФЕСТИВАЛЬ

«Червона рута»
шукає нові імена
 У КИЄВІ КОНКУРСАНТІВ
ВИБИРАТИМУТЬ
В ЛИСТОПАДІ
Марія КАТАЄВА

В 2019 році фестиваль сучасної
пісні та популярної музики святкуватиме 30-річчя у Чернівцях,
де й почалася його історія. А цьогоріч команда «Червоної рути»
проїдеться Україною у пошуках
молодих яскравих талантів.
За час існування через «Червону руту»
пройшло близько 50 тисяч музикантів,
і фестиваль відкрив чимало сучасних
«зірок» та гуртів: Олександр Пономарьов,
Руслана, Віктор Павлік, Наталя Могилевська, «Сестри Тельнюк», «Плач Єремії»,
«ТНМК» та інші.
– Задум виник у мене, Анатолія Калениченко та Олега Репецького ще у
1977 році. Всі ми професійні музиканти,
закінчили консерваторію, працювали викладачами і займалися рок-музикою, що
тоді було заборонено. Якось потрапили в
журі великого молодіжного конкурсу – і
там за два дні прозвучало лише три пісні
українською мовою, решта – російською
та англійською, – пригадує засновник і
директор фестивалю «Червона рута»
Тарас Мельник. – Придумали концепцію
україномовного фестивалю, проводили відбори в усіх областях, витягуючи
з підвалів неформальних музикантів,
рок-гурти, бардів. Хоча місцеві чиновники постійно нам підсовували офіційну
естраду. Дехто тоді навіть не вірив, що
можна було співати про те, що думаєш…
З того часу фестиваль змінював місце
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Земля,
віртуальна
реальність
та ультраправі
Марія КАТАЄВА

До 13 травня в ПінчукАртЦентрі триває виставка
творів українських художників до 35 років з
різних регіонів країни. Це
20 фіналістів-номінантів
на загальнонаціональну
премію, які були відібрані
з 650 заявок. Учасники
виставки презентують
12 міст десяти областей
України.
– Особливість експозиції в
тому, що це 20 незалежних висловлювань. Але загалом простежуються певні тематичні лінії. Це
рефлексії на злобу дня, осмислення нашої сучасної ситуації,
соціально-політичної реальності.
А також проекти, що використовують новітні технології та віртуальну реальність, – розповіла
кураторка виставки Тетяна
Кочубинська. – За вподобані
твори голосують відвідувачі.
Так, однією з найпопулярніших є робота Катерини Єрмолаєвої, яка переїхала до Києва з
Донецька «Я, ще раз я і я сама»,

в якій художниця приміряє на
себе різні образи. Захоплює
відвідувачів і «Алгоритмічна
родина» Юліани Голуб з Харкова.
За допомогою програміста вона
створила 3D-симуляцію в реальному часі – на кількох екранах
дивним чином рухаються члени однієї родини (це дід, баба,
мама, тато, дитина і кіт). Також
в лідерах голосування – Юлія
Кривич з Дніпра, що зробила
серію фотографій «Зухвалість

Окремий монументальний проект для відвідувачів арт-центру зробила
володарка міжнародної
премії-2017 Дінео Сеше
Бопапе. В свій зал вона
привезла кілька тонн
українського чорнозему.
і молодість». Вона знімала
хлопців з ультраправого руху.
Познайомилася з ними після
Революції Гідності на Майдані.
Пізніше вони пішли воювати
добровольцями на Донбас.
Один з залів арт-центру
нагадує руїни. В ньому київ-

ський художник Саша Курмаз
представив роботи, присвячені
Революції Гідності та війни на
сході. Проект він назвав «Хроніка поточних подій», відсилаючи
до правозахисного бюлетеню з
такою ж назвою, який самвидавом друкувався в радянські
часи… Також на виставці можна
побачити абстрактні фотографії
Дмитра Старусєва, малюнки
пацієнтів психіатричної лікарні,
ромів та вихованців дитбудинку, з якими працював Євген
Самборський, ознайомитися
з розслідуванням трамвайної
аварії в Кам'янську в 1996 році,
здійсненим Ревковським і Рачинським, пограти в комп'ютерну гру Романа Михайлова
та багато іншого.
Окремий монументальний
проект для відвідувачів артцентру зробила володарка міжнародної премії-2017 Дінео
Сеше Бопапе. В свій зал вона

привезла кілька тонн українського чорнозему. Обабіч стін
лежать спресовані цеглини землі, на яких багато символів і
елементів.
– Ваша земля має чудовий
колір, багату текстуру, з нею
було дуже приємно працювати,
– відзначила художниця Дінео
Сеше Бопапе. – Я зробила тут
єднання культур, розмістила
універсальні символи різних
релігій та вірувань. Є хрести,
риби, трикутники, зірки. Зробила глиняні вироби з місцевим
керамістом...
Земля як символ родючості,
місце для життя та існування
людини, та інші елементи, зібрані з особливих місць планети, на думку художниці створюють особливу енергетику. І
знаходитися в цьому просторі
вона рекомендує неспішно, наодинці, уважно прислуховуючись
до своїх відчуттів.

ПОДІЯ

Фільми за рівність

 У СТОЛИЦІ СТАРТУЄ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
Марія КАТАЄВА

проведення фіналу, особливо акцентуючи
на сході й півдні країни, щоб показати,
що українська музика може бути цікавою
і сучасною. Це були Запоріжжя, Донецьк,
Харків, Дніпро, Маріуполь, Сімферополь і
Севастополь. А наступного року «Червона
рута» повернеться у Чернівці, в край, де
народився видатний композитор Івасюк,
автор неофіційного гімну фестивалю.
Організатори конкурсу сподіваються
знайти нових зірок сучасної української
музики.
Фінал конкурсу, який об’єднає різні
генерації переможців, відбудеться у
вересні 2019 року, а протягом 2018-го
кращих виконавців відбиратимуть в
областях. У Києві відбірковий конкурс
запланований на 24-25 листопада.
– Учасники мають підготувати три
україномовні пісні. Конкурс проходить
за такими жанрами: популярна, танцювальна, рок-музика, український автентичний фольклор та інша музика, тобто
альтернативні стилі. Є обмеження за
віком виконавців – від 14 до 35 років. Це
має бути сучасна музика, але водночас
не банальна, з українською душею, – зазначив Тарас Мельник. – Так, минулого
року переміг гурт «Генеза» з Кривого Рогу,
співає козацький рок, з нашою потугою
і героїкою. На противагу популярному
нині гламуру, нам потрібна музика, що
несе справжні українські цінності.

На 15-му Docudays UA,
що відбудеться з 23 по
30 березня, покажуть 62
фільми із 36 країн світу.
З них 11 українських.
Основною темою фестивалю стала дискримінація
певних груп людей у суспільстві. Також у рамках
Docudays UA влаштують
правозахисну програму
з кінопоказами та обговоренням актуальних
питань.
– Ми вирішили розібратися,
що таке рівність – абстрактне
поняття чи одна з основних цінностей, на які спирається наше
суспільство. Та як практикувати
рівність у нашому повсякденному житті. У позаконкурсній програмі сфокусувалися на шістьох
основних дискримінаціях: жінок,
ЛГБТ, людей з інвалідністю, людей зрілого віку та зовсім юних
(ейджизм), а також за релігійною та національною ознаками,
– розповіла PR-директорка
фестивалю Дар'я Аверченко.
– Cподіваємося, фільми змінять
погляди глядачів.
У конкурсній програмі стрічки змагатимуться у номінаціях
DOCU/СВІТ і DOCU/КОРОТКО.
Вперше за 15 років вдалося сформувати національний конкурс
повнометражних фільмів DOCU/

УКРАЇНА. Серед них – картини,
присвячені Революції Гідності
(«Перша сотня»), АТО («Какофонія Донбасу», «Вона та війна»),
досвіду громадського активіста
в політиці («10 000 виборців») та
двірнику, який мріє одружитися
(«Вєаюфром»).
Фільм українського режисера
Олександра Течинського «Дельта», що був відзначений нагородою на конкурсі DOK Leipzig
та показує життя людей у місті
Вилковому, продемонструють
у програмі DOCU/ХІТИ.
Уперше фестивальне кіно
буде доступне людям із вадами зору – для них підготували
тифлокоментарі (стислий закадровий опис візуальної частини фільму) для стрічок «Перша
сотня» (історія Першої сотні
Майдану, яка перейшла боротися із зовнішнім ворогом), та
«Віддалений гавкіт собак» (про
життя на лінії фронту).
На завершення фестивалю
Довженко-Центр представить
сенсаційну кінознахідку – монтажний фільм «Документи епо-

хи» (1928), що об’єднав в одному
творі унікальні кадри Києва і
Одеси початку XX століття та
кінохроніку історії України від
Першої світової війни до кінця
1920-х років.
Основним фестивальним
майданчиком цьогорічного
Docudays UA стане кінотеатр
«Жовтень». Щодня тут працюватиме «жива бібліотека» з людьми-«книгами». Будь-які запитання можна буде поставити тим,
щодо кого існують стереотипи
в суспільстві, – представникам
релігійних та етнічних меншин,
ЛГБТ-спільноти тощо.
Також окремі покази відбудуться в кінотеатрі «Україна». Головною локацією для
правозахисних заходів стане
креативний простір Izone (вул.
Набережно-Лугова, 8).
– 24 березня тут пройде
кампанія «Без насильства» –
відвідувачам розповідатимуть
про гендерну рівність, як розпізнати насильство, навчитися
сказати «ні» та куди звертатися
по допомогу. Протягом усього

фестивалю демонструватимуться фільми, зняті за допомогою технології віртуальної
реальності. Вони розповідають
історії військових, які воювали на сході та отримали важкі
поранення. Також покажемо
фільми про правозахисників,
про порушення прав людей в
Криму та унікальний «Літопис
«Чорного тюльпану» про людей,
які вирушають на окуповану
територію України, шукають
тіла загиблих воїнів і повертають їх рідним,– поділилася координаторка правозахисної
програми Алла Тютюнник.
– Дискутуватимемо й на тему,
що хвилює усіх батьків, – чи
можлива рівність у шкільній
освіті, зокрема щодо домашньої та інших форм навчання,
яких наша держава не визнає
офіційно, але які показують
гарні результати. Також обговорюватимуться зміни до
законодавства щодо захисту
прав дітей в українському медіапросторі.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 22.03

п’ятниця, 23.03
Ясно

Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 3,3
Вологість
повітря (%) 47
о
Відчувається – 3

+1

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 742
о Вітер (м/с) 0,8
Вологість
повітря (%) 50
о
Відчувається + 1

+1

ЦІКАВО

Про людину

 Вчені збільшили параметри Барбі до людських розмірів і прийшли до висновку, що
вони не відповідають загальноприйнятим стандартам (її
пропорції рівні 90– 45– 85).
Якби в реальності дівчата могли
мати фігуру цієї ляльки, то вони
не змогли б пересуватися на
двох кінцівках.
 У людей індивідуальні
відбитки не тільки пальців і
долоні, а й язика.
 Ніс у людини росте протягом усього життя.

 Пил в будинку – явище
звичайне, проте не всі знають,
що на 65– 70% він складається
з відмерлих частинок шкіри.

неділя, 25.03

субота, 24.03
Ясно

Ясно

Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 2,2
Вологість
повітря (%) 54
о
Відчувається – 2

Атм. тиск 750
о Вітер (м/с) 1,9
Вологість
повітря (%) 52
о
Відчувається 0

+1

ВИСТАВКИ
ЛІТОПИС
РІДНОГО СЕЛА

+2

ТЕАТР
«МАМА ЗАВЖДИ
ЗАХИСТИТЬ»

ТРАДИЦІЇ

22 березня вшановується
пам’ять 40 мучеників Севастійських. За звичаєм, у цей день
дівчата варили сорок вареників.
Але найбільш символічним був
обряд «Топтати ряст». Вважалося,
що той, хто напровесні потопче
його — убезпечить життя й здоров’я протягом року.
 Сорок Святих сорок лопат
снігу викинуть.
23 березня називали Василиною. На Русі святу Василину
вважали покровителькою талих
вод, що розливаються навесні.
Молилися їй для того, щоб велика
вода не затопила село і будинок.
 Холодний вітер подув – зима
ще довго протримається.
24 березня – Софронія. В Дальніх Печерах Києво– Печерської
лаври знаходяться мощі Софронія
Затвірника. Він, зачинившись у
темній печері, щодня прочитував
увесь Псалтир.
 Поривчастий і холодний вітер
– весна буде прохолодною.
25 березня – Феофана. Цей
день названий за ім’ям констан-

тинопольського ченця IX ст. Він
служив при імператорському дворі, певною мірою реформував суд,
поліпшив життя людей.
 Якщо сніг на мурашнику тане
з північної сторони, то літо буде
довгим, теплим, і навпаки.
26 березня вшановують
пам’ять Никифора– сповідника,
який жив наприкінці першого
тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим.
 Рання гроза і північний вітер
– весна буде прохолодною.

Інгредієнти: Пшеничне борошно – 4 ст. л.,
цукор– пісок – 3 склянки, яйця – 2 шт.,
какао – 2 ст. л., вершкове масло – 1 ч. л., молоко – 2 склянки, волоські горіхи – 1 склянка,
ванілін – щіпка.
Перед приготуванням яйця необхідно вийняти з
холодильника і нагріти до кімнатної температури.
Вбийте їх в одну глибоку миску і починайте збивати
за допомогою кухонного вінчика або міксера.
Приготування: Трохи збивши яйця додайте до
них цукор. Продовжуйте збивати суміш. Приготовлена цукрово– яєчна суміш повинна мати світліший
колір, ніж вона була спочатку. Стежте, щоб цукор
повністю розчинився.
Потім невеликими порціями додавайте борошно.
Продовжуйте збивати і стежте, щоб не утворювалися
грудочки.
Коли ви висипали все борошно, ще раз добре
збийте суміш.
Наступним у суміш необхідно додати какао–
порошок. Ми рекомендуємо вам використовувати
такі порції какао, які вказані у рецепті. Якщо какао
буде більше, то паста вийде з гірким присмаком, а

якщо менше, то смак не буде таким
насиченим, як має бути.
Какао– порошок теж необхідно додавати обережно,
і стежити, щоб з нього не
утворювалися грудочки. Ще
раз добре збийте суміш.
Підготуйте волоські горіхи. Ретельно почистіть їх
та подрібніть.
За бажанням можете підсмажити їх на сковорідці, тоді
паста матиме виражений горіховий
аромат. До речі, горіхи ви можете додати ті, які вам подобаються. Додайте їх у шоколадну
суміш і ретельно перемішайте.
Тепер настає черга вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури. Додайте його в
шоколадну пасту. Рекомендуємо додати за смаком
ванілін.
Останній інгредієнт – молоко. Обережно влийте
його до приготованої шоколадної маси і дуже добре
вимішайте до однорідності. Слідкуйте, щоб в масі не
було грудочок. Тепер поставте суміш на маленький
вогонь. Майбутню пасту обов’язково необхідно часто
перемішувати, особливо тоді, коли вона буде гаряча.
У процесі нагрівання молочно– шоколадна суміш
буде густіти. Потрібної консистенції паста набуде
приблизно за 20 хвилин. Тоді вимкніть вогонь і
відразу ж викладіть приготовану шоколадну пасту
в баночки з кришками.

23 березня о 20.00 на Сцені 6 відбудеться показ вистави
«Мама завжди захистить» режисера Віталія Гавури. «Мама
завжди захистить» – це чутки
українського степу. А тут відбуваються не просто сімейні
сварки чи непорозуміння двох
поколінь. Тут стикаються два
світи. Як їм ужитися під одним
дахом, в одному селі, в одній
країні? Як нам всім жити, розуміючи які ми різні, розуміючи,
що ми говоримо різними мовами в прямому і переносному
сенсі? «Мама завжди захистить»
– незалежний театральний проект, звернений своєю увагою на
українську провінцію, її типових
і нетипових мешканців. Проект піднімає низку болючих для
нашої країни проблем, які усе
частіш призводять до сімейних
конфліктів. А розповсюджуючись, мов вірус, досягають загальнонаціонального масштабу.

КІНО

МІШЕНІ СЕРГІЯ
ЗАПАДНІ

«ТЕБЕ НІКОЛИ
ТУТ НЕ БУЛО»

В арт– просторі F.a.c.e
foundation презентували проект
молодого художника Сергія Западні «Земля». Він присвячений
річниці анексії Криму та війні
на Сході України. Відвідувачі
побачать оригінальні барельєфи
у формі мішеней, виконані із
справжнього чорнозему.

«ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ: ПОВСТАННЯ»

28 березня вшановується Агапій та пам’ять інших семи мучеників, які постраждали разом з
Агапієм за Христову віру в 303 році.
 Чайки у воді купаються – на
дощ.

Готуємо вдома шоколадну пасту

Всі знають про смачну шоколадну пасту
Nutella, але й ціни в магазинах на цю
смакоту немаленькі. Тому «Вечірка»
пропонує вам приготувати шоколадну пасту самостійно. Сподіваємося, ви будете приємно здивовані
її смаком і собівартістю.

Музей Івана Гончара представив виставку малярських робіт
народної художниці Марії Яківни Нелеп (1929–2005). Незнана
широкому загалу Марія Нелеп,
доглядаючи за хворим сином,
тихо і натхненно працювала у
своїй міській квартирі, плідно
створюючи шедеври наївного
малярства. З– під її саморобного
пензля на фанерних дощечках,
склі, картоні чи не щоденно з’являлися багатоплощинні композиції. Квіти, сільські хати,
охайні дворища, церкви, люди,
краєвиди обухівського краю з
характерними пагорбами, долинами, байраками, річками, –
такі сюжети її картин, сповнені
особливою щирістю, наївністю,
емоційною виразністю.

27 березня отримало назву дня
Федора– скотаря, що не дивно,
якщо врахувати, що в цей час почитали домашніх тварин, особливо корів і коней, які є своєрідними
помічниками для селян.
 Якщо морозний день видався
– прикмета того, що холоди ще
тиждень простоять.

СМАЧНОГО!

події: різдвяні й весняні бали,
концерти класичної музики,
вечори романсів і фламенко,
виставки фото і живопису.

Країна: США, Франція.
Режисер: Лінн Ремсі.
У ролях: Хоакін Фенікс, Катерина Самсонов, Алессандро
Нівола.
Тривалість: 1 год. 35 хв.
Вікові обмеження: 16 років
Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить
собі нове заняття: визволяє дівчат
із мереж секс– торгівлі, діючи
поза рамками закону. Отримавши
замовлення від великого політика, чия дочка– підліток потрапила в бордель, Джо з’ясовує,
що брудний бізнес вплетений у
павутину масштабної корупції
та змов.

КОНЦЕРТИ
ЕНЕРГІЯ ТА ГУМОР

22 березня о 19.00 в Будинку
офіцерів виступатиме унікальний
колектив «Лісапетний батальйон». Колектив відомий тим,
що може змусити танцювати
будь– якого слухача. Запальні
пісні уродженок Тернопільської
та Хмельницької областей не
дозволяють опустити руки і спокійно сидіти на своєму місці.

ВЕСНЯНИЙ ЕКСПРОМТ

25 березня о 14.30 в київському Будинку– музеї Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13)
розпочнеться захід «Весняний
експромт» від Платформи Атмеклуб та його засновниці Наталі
Бондаренко. Під творчим гаслом
клубу «Розкіш часу для себе»
відбуваються різні культурні

Країна: США.
Режисер: Стівен С. ДеНайт.
У ролях: Адріа Архона, Іванна
Сахно, Скотт Іствуд, Чарлі Дей,
Цзин Тянь, Джон Боєга, Берн
Горман, Рінко Кікуті.
Тривалість: 1 год. 50 хв.
Вікові обмеження: 12 років
Масштабний конфлікт між
монстрами масового ураження
і супермашинами, створеними
людьми для їхнього знищення.
Коли світ за крок до прірви, повстане нове покоління відважних
пілотів. Вони мають об’єднати
всі сили, бо є останньою надією
в глобальному протистоянні.

24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Продукти
харчування,
які допоможуть
у прибиранні

26 березня – 1 квітня

ОВНИ, події на роботі
розгортатимуться драматично. Якщо шеф закручує
гайки, не бунтуйте. Будьте дисциплінованими, уникайте сутичок з
начальством, йдіть на компроміс
в моменти непорозумінь.

Виявляється, продукти
харчування можна використовувати не тільки
для приготування їжі... Це
звучить дивно, але продукти можуть замінити
багато миючих засобів та
іншої побутової хімії. Поради «Вечірки» допоможуть зробити прибирання
веселішим і полегшать
вам життя.

ТЕЛЬЦІ, сховайтеся!
Жертовність – ось успішна
перепустка в майбутнє. Тиждень промайне під кармічні акорди, всі таємниці випливуть на
поверхню, не впадайте у розпач.
БЛИЗНЮКИ, щоб від-

повісти взаємністю, ви прагнете, аби вас кохали пристрасно, до нестями, втім
бажання йдуть врозріз з можливостями. Партнери скупі та холодні, жаліють торішнього снігу, чим
обрізають і ваші любовні крила.

 Якщо ваш малюк постійно
малює на стінах, спробуйте протерти «творчість» шматочком
чорного хліба. Це допоможе
видалити сліди від кольорових
олівців.

РАКАМ визначено роз-

риватися між двома фронтами: сім’єю та роботою.
Посадовий олімп манить осяйними перспективами, але не все так
просто. Конкуренти залізобетонною
хваткою не дозволять вам взяти
його штурмом.

 Коли шви між плиткою з
часом потемніли, на допомогу
прийде оцет. Налийте трохи
оцту на шов, почекайте, а потім
почистіть зубною щіткою.
 Щоби кухонний ніж знову
засяяв як новий, просто розріжте ним велику цибулину.
 Подрібніть бананову шкірку в блендері. Отримана кашка
чудово очистить срібні вироби.
 Залишки пива можна використовувати для чищення
дерев’яних меблів. Протріть
меблі ганчіркою, змоченою в
пиві, а потім витріть сухою.

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД

дуже короткий жіночий
одяг

самопочуття перший крок
після пияцтва у якій-небудь
справі

жіноче ім’я
(фіалка)

проект
плем’я
індіанців

велика біла
квітка
навчальна
робота

 Подрібніть трохи рису
в кавомолці, це допоможе її
очистити.

подарунок
впливовим
людям (Іран.)

вартість
товару

набір страв
майданчик,
де відбувалися бої
гладіаторів
автоматизований
пристрій

 Плями від томатного соусу
допоможе видалити лимонний
сік.

зображення
бога чи
святого

 Розітріть гілочку розмарину між пальцями, це позбавить
руки від неприємного запаху.

літера
кирилиці

організує
гастролі
згорток
товару

бійка (розм.)

африканське
звання духовдерево
ної особи

школа
японського
живопису

півн. плід,
скхожий з
лимоном

ДІВИ, підлаштовуйте
«хочу» під «треба» – воно
нині править бал, тоді ваше
життя буде повнокровним, модернізаційні заходи в роботі принесуть
користь.
азмом, який важливо спрямувати в практичне русло,
адже довкола наелектризована
обстановка. Минуле сплелося з майбутнім в один негативний клубок.

СКОРПІОНИ, в родині

У СТРІЛЬЦІВ всереди-

ні палає потужне творче
ядро, стимулюючи на високі творчі досягнення. Однак ваш
орієнтир – високий моральний
ценз, порушувати духовні, юридичні закони заради наживи заборонено.

КОЗЕРОГИ

балансуватимуть між сім’єю та
роботою (тиждень кризовий), де домашні справи висотуватимуть сили, вимагаючи розв’язання задавнених проблем.

страх

вчинок

ВОДОЛІЇ,

одиничний
вектор

пдісмажений
хліб
душа (єгип.
міф.)

плавуча
огорожа
назва ключа

манок для
лисиці (мисл.)

 Листя у вазоні будуть сяяти чистотою, якщо замість
ганчірки протерти їх шкіркою
від банана.
 Щоби уникнути брудних
розводів, коли миєте підлогу,
додайте у воду ложку оцту.

картина
на липовій
дошці

споруда для
переходу
через річку

столітник

богиня ночі,
магії (міф.)

командна
гра (спорт.)

нити буття, додати яскравих емоційних барв в життєву палітру. Рухайтеся, вас скрізь
зустрічатимуть з радістю та любов’ю, змінюйте обстановку, знайомтеся з цікавими людьми, наповнюючи душевні судини
свіжими враженнями.

гнітюча атмосфера, що
вимотує сили. Але ви надзвичайно сильна, харизматична
особистість і маєте достойно нести
той хрест випробувань.

велика хижа
риба

 Кілька свіжих листочків
базиліку на тарілці з фруктами запобігають появі літаючих
комах.

 Повернути мідним виробам блиск допоможе гострий
томатний соус. Намастіть потьмянілу поверхню на 20 хвилин кетчупом, а потім протріть
вологою ганчіркою.

співочий
колектив

поліцейський
чин у Франції

 Якщо на фарфоровому
посуді з’являються тріщинки,
– опустіть його у тепле молоко
приблизно на годину. Молочний білок заповнить тріщини
в посуді.

ЛЕВАМ слід урізноманіт-

ТЕРЕЗИ палають ентузі-

річка в
Африці

 Невеличкі вм’ятини та подряпини на дерев’яних меблях
можна видалити, протерши їх
волоським горіхом.

 «Колу» краще не пити, а
вилити в унітаз. Після цього
він засяє чистотою!

ГОРОСКОП

повсякденне
життя і найближче оточення вимагають уваги і вашої
присутності тут і зараз! Намагайтеся не диктувати свою волю, а
розумно прийняти чужу точку зору.

РИБИ, не переплутайте де

жучок-шкідник
спілкування
анг. письменник Івлін ...

«моє», а де «чуже», ви схильні
щедро витрачати чужу енергію, вважаючи її своєю, особливо
якщо мова йде про плоди спільних
зусиль, взаємин (і сексуальних теж).
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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