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«У нас
н не було романтичних побачень – замість них
фро
фронтові зустрічі, які назавжди скріпили нашу любов…»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Професія – боронити Вітчизну

Більше тисячі киян торік підписали контракт зі Збройними силами
України. Звісно, для багатомільйонного міста це – краплина в морі. Та
якщо врахувати, що у столиці можна заробити значно більші гроші й
не вдягаючи військового камуфляжу, то таку диспропорцію зрозуміти
можна. Все-таки армія, хоч і контрактна, не курорт, тут треба жити за

МЕГАПОЛІС

Якою буде «муніципальна
Конституція»?
Наприкінці минулого року Київрада затвердила Концепцію Статуту територіальної громади столиці.
Продовження на 6-й стор.

СИТУАЦІЯ

Коли дерева
помирають стоячи
Щороку ми спостерігаємо, як варварськи обрізають
дерева у Києві. Працівники-зеленбудівці та комунальники переконують містян, що це необхідно для їх кронування, «омолодження». Дехто з них ще використовує
сучасний модний термін – топпінг. Мовляв, деревам
така процедура не шкодить, навіть допомагає… Чи
насправді це так?
Продовження на 7-й стор.

військовим розкладом і виконувати цілком конкретні завдання, іноді з
ризиком для життя.

Продовження теми на 20-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Добрались
і до
мертвих…


НА РИНКУ
РИТУАЛЬНИХ
ПОСЛУГ ВИНИКЛИ
НОВІ КОРУПЦІЙНІ
РИЗИКИ

Законодавчі новації, які
стосуються ритуальних
послуг, можуть призвести
до нових видів хабарництва і чималих проблем під час поховання
небіжчиків.

КУМИРИ
Ірина ДЕРЮГІНА
ДЕРЮГІНА::

«Гімнастку робить примою
не гарна зовнішність»
Ім’я цієї привабливої жінки з характером справжньої «залізної леді» уособлює славетну епоху розвитку вітчизняної
художньої гімнастики. Ірина Дерюгіна звикла бути першою
у спорті й не має наміру поступатися комусь лідерством на
тренерській ниві.

Продовження на 21-й стор.

РЕТРО

Василь ШКЛЯРЕВСЬКИЙ
ШКЛЯРЕВСЬКИЙ::

«Шевченко – занадто
«бронзовий», і це дуже
шкодить його пам’яті»

Продовження
на 19-й стор.

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

Продовження на 22-й стор.
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СПІВПРАЦЯ

Німці допоможуть зробити
сміттєвий полігон безпечним

ФОТОФАКТ

Німецькі партнери в рамках співпраці Києва з Міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини готові
допомогти в роботі над огорожею сміттєвого полігона №5
у Підгірцях.
Німецькі фахівці провели ґрунтовне дослідження і надали свої
висновки щодо необхідних заходів та варіантів вирішення проблеми
з полігоном в Підгірцях. Головне, що потрібно сьогодні зробити, –
поставити технологічне обладнання, аби зробити полігон гомогенним,
щоб він не ніс біологічної та хімічної загрози для навколишнього
середовища.
– Сьогодні в Підгірцях, за оцінками німецьких фахівців, знаходиться
близько 1 млн кубометрів фільтрату. Він токсичний і його необхідно переробляти, щоб не сталося надзвичайної ситуації. Німецька
сторона повністю вивчила ситуацію і дала свої рекомендації. Тепер
головне завдання – залучити необхідну допомогу, інвестиції, щоб
впровадити новітні технології та встановити сучасне обладнання.
І ми над цим працюємо, – підкреслив Київський міський голова
Віталій Кличко після відвідування підприємства з переробки твердих
побутових відходів у Розенове (Німеччина).
Нагадаємо, Київрада затвердила план заходів на 2017-2025 роки
у сфері поводження з відходами. Він передбачає рекультивацію полігона № 5, технічне переоснащення сміттєспалювального заводу
«Енергія», а також створення комплексів з переробки сміття.

Мер столиці Віталій Кличко зустрівся зі студентами Клубу міжнародних відносин Grimshaw Лондонської школи
економіки, які відвідали Київ. Студентів цікавили як економічні питання, так і політичні. Зокрема внутрішня ситуація в
Україні, конфлікт на сході держави, за яких умов Україна зможе відновити мир на Донбасі та повернути Крим. Також
Віталій Кличко розповів про те, як міській владі вдається наповнювати бюджет, скорочувати зовнішній борг столиці,
ремонтувати дороги, будувати школи та дитсадки, втілювати проекти системи Smart Сity.

КОРОТКО

ВАЖЛИВО

 За дорученням Київського міського голови у столиці здійснять обстеження систем
пожежної безпеки в торгово-розважальних
центрах, комплексах та інших закладах масового перебування людей. Це продиктовано
необхідністю недопущення трагедії, що сталася
в торговому центрі в Кемерові (Росія). «Недоліки у питаннях пожежно-техногенної безпеки є
у кожному ТРЦ Києва. За час дії мораторію на
проведення перевірок суб’єктів підприємницької
діяльності почастішали випадки пожеж, у тому числі
у ресторанах та торгово-розважальних центрах.
Наше завдання – домогтися від власників повного
усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже
обговорювали це питання з мером, інформація
передаватиметься правоохоронцям. Тоді через
суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ
до повного усунення проблем», – заявив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій
Роман Ткачук.

ЕКОЛОГІЯ

На Дарницькій
ТЕЦ
встановлюють
електрофільтр

На Дарницькій ТЕЦ встановлюється
новий електрофільтр для енергетичного котлоагрегату, що в подальшому дозволить знизити рівень викидів
пилу у більш ніж 40 разів.
Роботи планується завершити вже в
травні цього року. Загалом проект реконструкції обладнання на ТЕЦ здійснюється
за рахунок інвестиційної програми ТОВ
«Євро-Реконструкція».
– Для міської влади найбільш пріоритетним є екологічна безпека в контексті
роботи таких стратегічних об’єктів як
Дарницька ТЕЦ, – повідомив заступник
голови КМДА Петро Пантелеєв. – Станція, що забезпечує виробництво тепла для
Дарницького та Дніпровського районів
столиці, працює на вугіллі, у результаті спалення якого утворюється пил тощо. Зараз
на ТЕЦ виконаний демонтаж понад 40 тонн
старих металоконструкцій та технологічного обладнання, тривають монтажні роботи
нового електрофільтру, які планується
завершити вже до кінця травня. Вартість
нового фільтру та його встановлення –
110 млн гривень.
У перспективі ТЕЦ буде повністю переведено на сухе золовидалення.

 Київрада присвоїла аеропорту «Київ» ім’я
Ігоря Сікорського. Прийняття такого рішення
сприятиме вшануванню пам’яті видатного авіаконструктора. Ігор Сікорський увійшов у світову
історію авіації як автор перших багатомоторних
літаків та гелікоптерів. Створив перші у світі чотиримоторний літак «Російський витязь», важкий чотиримоторний бомбардувальник і пасажирський
літак «Ілля Муромець», трансатлантичний гідроплан та серійний вертоліт одногвинтової схеми.
 Підходить до завершення загальноміський конкурс проектів на отримання грантів
Київського міського голови за напрямами
«Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з
ідеєю», «Перспектива освіти». Гранти Київського міського голови – це цільові кошти, що надаються на конкурсній основі навчальному закладу,
педагогічному працівникові навчального закладу
для реалізації заявленого проекту у галузі освіти.

2018-й слід оголосити
«Роком утвердження
державної мови»
Депутати Київради підтримали проект звернення Київської міської ради до Президента України щодо оголошення 2018-го «Роком утвердження державної мови».
Автор документа депутат Київради Володимир Бондаренко
стверджує, що оголошення 2018-го «Роком утвердження державної мови» матиме важливе значення для розвитку національної
свідомості та сприятиме розширенню вживання української
мови в усіх сферах суспільного життя. У тексті звернення йдеться
про те, що «важливо зберегти народ, свою територію, кордони,
суверенітет і мову як ідентифікацію нації та засіб спілкування і
порозуміння».
– Духовне відродження не може відбутися без укріплення законних позицій державної мови, без її розвитку. Немає мови – немає
народу, – переконаний Володимир Бондаренко.

ДОКУМЕНТ

ГРОШІ

Положення
ГБ оновлять

Списання боргу –
в рахунок будівництва
моста на Троєщину
Київрада ратифікувала процедуру
списання боргу Києва перед державним бюджетом у рахунок будівництва
Подільсько-Воскресенського моста
через річку Дніпро.
– У 2017 році 1 млрд 135 млн гривень було
передбачено на будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, і за домовленостями
і рішеннями державних органів, саме на таку
суму зменшується борг Києва перед державою.
У цьому році запланована досить велика сума –
3,8 млрд гривень – на будівництво інфраструктурних об’єктів в Києві. За тим же принципом,
якщо ці гроші будуть освоєні, вони також будуть

списані з боргу перед державою, – сказав голова
постійної комісії Київради з питань бюджету
Андрій Странніков.
Згідно з відповідною постановою Кабміну,
Київрада зобов’язана до 1 квітня 2018 року надати розрахунок витрат на будівництво Подільсько-Воскресенського моста, а також договір з
підрядником і весь пакет необхідних документів.
Нагадаємо, бюджет Києва на 2018 рік передбачає виділення 1 млрд гривень на будівництво
Подільського мостового переходу через Дніпро
і 1,5 млрд – на будівництво метрополітену на
Виноградар.

ОНЛАЙН-СЕРВІС

«Гаряча лінія» захистить права споживачів
У Контактному центрі Києва 1551 почали надавати консультації з питань захисту
прав споживачів.

У КМДА зазначили, що інформування громадян щодо
їхніх гарантованих законом
споживчих прав не дасть можливості недоброчесним підприємцям заробити на необізнаності своїх покупців. Крім того,
такі консультації сприятимуть

здоровій конкуренції на ринку
надання послуг та у торговельних мережах.
Cпоживач може звернутися
на «гарячу лінію», щоб дізнатися, як повернути неякісний
товар, як діяти, коли його обважили, коли йому відмовили

у видачі чеку, неякісно надали
побутові послуги, незадовільно відремонтували побутову
техніку.
Інформаційно-консультаційна лінія працює цілодобово, включно зі святковими та
вихідними днями.

У столиці відбулося публічне обговорення проекту
положення Громадського
бюджету (ГБ) міста Києва.
Проаналізовано 15 статей
проекту положення, віднайдено консенсус у дискусійних
питаннях і схвалено оптимальні
рішення. У новій редакції буде
легалізовано кращий досвід
Громадського бюджету 2017
року, з’явиться розділ етики,
буде посилено роль Громадської
бюджетної комісії, забезпечено
загальнодоступність проектів ГБ
для громади, розвиток команд
авторів, презентовано календарний план. У документі запроваджено рейтинг доброчесності,
нові параметри ефективності
(інноваційність, соціальність,
бюджетна ефективність), а
також новий рейтинг проектів,
розділи залучення спонсорів і
публічних консультацій в міському бюджетному процесі.
Також підтримано пропозицію щодо гарантованого
бюджетного фінансування в
розмірі 1,5% на інформаційну кампанію Громадського
бюджету.
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КОРОТКО

ТУРИЗМ

ПОЛІТ

З Києва до Одеси –
на річковому круїзі

У «Борисполі» відкриють
термінал для лоукостерів

Швейцарська компанія
Viking Cruises відновлює
регулярну роботу в Україні
після чотирирічної перерви
і заявила в 2018 році 10 річкових круїзів по Дніпру між
Києвом і Одесою.
11-денні тури з відвідуванням
Києва, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, Херсона та Одеси заплановані в період з 17 травня до 24
вересня. Перший круїз вже майже
розпроданий. Viking Cruises нама-

гається залучити туристів в Україну
яскравими народними традиціями,
гарною кухнею, а також багатою
історією, пов’язаною з греками,
вікінгами, татаро-монголами і
козаками.
Компанія розпочала діяльність у 1997 році з покупки чотирьох теплоходів, зараз її флот
налічує понад 60 суден. В Україні до 2014 року Viking Cruises
здійснювала круїзи на теплоході
Viking Sineus (раніше – «Михайло
Ломоносов»).

ПАМ’ЯТЬ

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» планується
обладнати окремий термінал для обслуговування лоукостера Ryanair. Йдеться про законсервований на сьогодні
термінал F.
За словами директора аеропорту Павла Рябікіна, це стане можливим за тієї умови, що лоукостер забезпечить 15 вильотів у день.
– В іншому випадку термінал буде збитковим, – сказав він. – Поки
авіарейси перевізника Ryanair, які запустять з «Борисполя» вже в жовтні
2018 року, готуються обслуговувати в терміналі D.
В авіакомпанії Ryanair підтвердили, що дійсно збираються почати
польоти з України восени 2018 року. Таким чином, українці зможуть
подорожувати в Барселону, Братиславу, Гданськ, Краків, Познань,
Стокгольм, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав і ряд інших міст.

ЗЕЛЕНА ЗОНА

Прапор
Азербайджану –
на Алеї
Добровольців

Печерський ландшафтний парк
стане європейським

На Алеї Добровольців відбулася
церемонія підняття прапора Азербайджану, присвячена добровольцям АТО з цієї країни.
У церемонії взяли участь воїни-азербайджанці з різних добровольчих батальйонів і Збройних сил України.
– Участь у бойових діях в зоні АТО
брали, щонайменше, 100 азербайджанців, – сказав Відаді Исрафилов, військовослужбовець батальйону
ім. Генерала Кульчицького.
Після підняття прапора бійці АТО і
представники азербайджанської громади
поклали квіти до пам'ятника Добровольцям. Під час акції також відбулося
вручення нагород і подяк бійцям АТО та
громадським активістам.

Презентовано проект капітального ремонту Печерського ландшафтного парку. Про це повідомили в
КО «Київзеленбуд».
Так, у 2018 році планується
провести ремонт і стилізоване
оновлення головної вхідної
групи парку, влаштувати 8200

кв. метрів мощених доріжок із
фібробетону, які мають високу
декоративну та експлуатаційну
функції, встановити сучасне

НОВАЦІЇ

LED-освітлення. Заплановано
також проведення реконструкції громадських убиралень і
підпірних стін, встановлення
стилізованих лав та урн.
Родзинкою оновленого
Печерського ландшафтного
парку стане створення пам’ятної алеї відомим українським
співакам.
Печерський ландшафтний
парк – це унікальний креативний арт-простір, де кожен рік КО «Київзеленбуд»
проводить фестивалі квітів із
майстер-класами, виставками,
ярмарками. Тому капітальний
ремонт і поліпшення загальної
інфраструктури є важливим
кроком до створення в центрі
Києва майданчика для комплексного та різноманітного
відпочинку населення.

ЗАКОН Є ЗАКОН

У Головпоштамті відкрили «Арт Хаб»
Відтепер Головпоштамт – це не
тільки звичні послуги, відправлення листа або посилок, переказ
коштів або обмін валюти. Тут
з’явився новий креативний простір – «Арт Хаб».
– Це – зручне місце для проведення
заходів, роботи і відпочинку. У просторі
обладнані робочі місця, є необхідна оргтехніка та Wi-Fi, а також все для зустрічі з
друзями за чашкою кави або проведення
світських заходів та тренінгів», – зазначив
в.о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За його словами, на ремонт приміщення
під «Арт Хаб», закупівлю й установку обладнання, меблів було витрачено близько
1 млн грн.
– Ціни на оренду ми поставили ринкові, попередньо порівнявши, скільки

беруть з відвідувачів аналогічні київські
коворкінги. Плануємо використовувати
цей простір також для себе – для зустрічей
з журналістами, з клієнтами, для переговорів. Я думаю, що цей проект відіб’ється
за один-два роки, залежно від того, як
часто ми будемо використовувати його для
своїх потреб, – заявив пан Смілянський.
Відвідувачі «Арт Хаб» можуть орендувати робоче місце на годину, кілька годин
або на весь день. Креативний простір
обладнано всім необхідним для проведення заходів – меблі-трансформери,
професійне технічне обладнання, набори
для конференцій, є послуги кейтерингу
та адміністрування заходів.
Раніше в приміщенні, де відкрився
«Арт Хаб», розташовувалася телефонна
переговорна, останнім часом воно було
законсервовано і практично не використовувалося.

Прокуратура вимагає
повернути місту
земельну ділянку
Київська місцева прокуратура №5 в судовому порядку вимагає повернути в комунальну
власність земельну ділянку площею 0,63 га
та вартістю майже 5 млн гривень на вул. Сім’ї
Шовкопляса (Оболонський район). Зараз на
цій території незаконно функціонує цех для
обробки деревини.
Комунальна земля самовільно зайнята приватним
підприємством і без правовстановлюючих документів
експлуатується в комерційних цілях. При обстеженні
ділянки правоохоронці виявили розташовані на ній
тимчасові господарські споруди, а також пилораму,
цех для обробки деревини з сушінням.
Прокуратура звернулася до Господарського суду Києва
з вимогою зобов’язати підприємця повернути столичній громаді земельну ділянку, привівши її у належний
стан шляхом знесення самовільно збудованих споруд.

ПРОЕКТИ

Реконструкція – вперше за 30 років
Для надійного та безпечного руху пасажирського електротранспорту в Оболонському районі реконструюють
трамвайну лінію на вул. Маршала Малиновського та
вул. Йорданській.
Реконструкцію цієї ділянки
трамвайної лінії не проводили
понад 30 років, тож трамвайне
полотно та контактна мережа
на ній дуже зношені. Тому буде
повністю замінено рейко-шпальну решітку, колії, скріплення,

шпали, що дозволить знизити
рівень шуму від руху трамваїв.
Окрім того, буде облаштовано
нові опори, контактний кабель
і підвіски, оновлено інженерні мережі, що знаходяться під
трамвайним полотном. Завдяки

технології інтегрованої рейки у
дорожнє полотно буде збільшено
пропускну спроможність трамвайних переїздів для автомобілів.
Під час реконструкції вирішиться і питання щодо водовідведення з трамвайних колій у дощову
каналізацію. Фахівці покращать
благоустрій і облаштують ділянку
новими, сучасними павільйонами
очікування з інформаційно-довідковим обладнанням.

Наразі цією ділянкою трамвайної лінії курсують два маршрути, якими користується значна
кількість пасажирів: № 11 – від
Контрактової площі до вул. Йорданської та № 17 – від площі
Т. Шевченка до вул. Йорданської.

 Підприємства комунальної корпорації
«Київавтодор» завершили сезонне (весняне)
обстеження технічного
стану вулично-дорожньої
мережі столиці, за результатами якого дорожники
формують графік поточного ремонту доріг та вулиць
на 2018 рік. Про це заявив
гендиректор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв:
«Важливо, що частка ямкового ремонту в загальному
обсязі робіт на київських
дорогах постійно зменшується з 2016 року. Натомість
збільшується кількість робіт
з капітального та поточного (середнього) ремонту…
Цьогоріч у планах дрібного
ремонту ще менше – 188 тис.
кв. м, тобто це знову на 20%
менше, аніж у минулому,
2017 році».
 У Святошинському
лісопарковому господарстві планують висадити
близько 500 тисяч саджанців лісових порід дерев.
В розсадниках Київського і
Пуща-Водицького лісництв
і в коробах Святошинського
лісництва чекають свого
часу сіянці сосни звичайної,
ялини звичайної та червоного дуба. Цей посадковий
матеріал вирощується для
власних потреб лісопаркового господарства. При
постійній плюсовій температурі його буде висаджено
на ділянки лісокультурного
фонду.
 Київ закупить техніку для гасіння пожеж у
висотних будинках. У 2018
році на заходи пожежної
безпеки передбачено 20
млн гривень. Гроші вже
виділені й будуть направлені
на придбання сучасного обладнання для гасіння пожеж
у висотних будинках столиці.
 НСК «Олімпійський»
закриють для підготовки
до фіналу Ліги чемпіонів.
У зв’язку з проведенням фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/2018,
що відбудеться 26 травня
2018 року на головній спортивній і культурній арені
країни незабаром почнеться
активна фаза підготовки до
футбольного свята світового
масштабу. Також не будуть
проводитися екскурсійні
тури та спортивні тренування.
 Біля станції метро
«Лівобережна» (Дніпровський район) з’явиться
унікальна клумба на честь
олімпійського чемпіона
Олександра Абраменка.
Дизайн клумби розробили
фахівці «Київзеленбуду». Її
загальна площа – 65 кв. метрів. Для створення клумби
планується висадити близько
14 тис. квітів. Фристайліст
Олександр Абраменко став
олімпійським чемпіоном
XXIII Ігор-2018. Він виконав
стрибок, який до цих пір
ніколи не демонстрував на
змаганнях, і отримав за нього золоту медаль.
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Медична реформа:
що готує нам
квітень?
У світлі медичної реформи відбулися зміни, до яких кияни тільки
починають звикати. З квітня кожен житель столиці має право обрати самостійно того лікаря, який йому подобається та підписати з ним
декларацію на медичне обслуговування, а талони та направлення
вже непотрібні, бо уся система запису буде комп’ютеризована. Чи
змінять такі поступові кроки медичну галузь на краще? Чи відчують
лікарі та пацієнти позитив від уже реалізованих ідей Міністерства
охорони здоров’я?

ВЛАДА
формат обліку. У результаті має залишитися лише один вид амбулаторної картки,
який буде враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям.

Микола ПОВОРОЗНИК, перший заступник голови КМДА:
– У столиці працюють над створенням єдиного медичного простору. Зокрема у минулому році впроваджено систему еHealth. Сьогодні
у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги всіх районів
Києва за допомогою різних сервісів упроваджено електронний запис
на прийом до сімейного лікаря, педіатра та вузького спеціаліста.
Уляна СУПРУН, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я
України:
– Прощавайте, талони в лікарнях! І талони на талони. І навіть
маленькі талончики. МОЗ скасовує застарілі форми первинної
облікової документації! Наприклад, скасовується медична картка
дитини для вступу в школу та дитячий садок. Діти мають пройти
лише звичайні медичні огляди у свого лікаря та отримати стандартну довідку. З розгортанням електронної системи охорони здоров’я всі записи в
журналі формуватимуться автоматично з амбулаторної картки. Сьогодні ми зробили
перший крок, яким ми відкриваємо велику програму з переходу на електронний

Олександр ПАБАТ, депутат Київради:
– Із 491 загальноосвітньої школи Києва 62 не укомплектовані
медперсоналом, тобто медсестрами. Через 2 місяці з початку практичної реалізації медичної реформи, триває досить інтенсивна
медійна кампанія про майбутні блага в українських медреаліях, де
на тлі якісного матеріального забезпечення будуть процвітати цивілізованість і сервіс. Відразу скажу, що глобально я не є противником
медреформи. Те, що ми маємо сьогодні – залишки докотилися по інерції до ХХІ століття
радянської медицини. І очевидно, що потрібно щось робити не для підтримки життя в
занедбаній системі, а для її розвитку. Але вже на першому етапі бентежать риторика і
підхід. По факту сьогодні кожна 8 школа столиці працює без штатної медсестри. І мають
місце прецеденти, коли батьки скидаються на організацію збирання або забезпечення
охорони, як доукомплектувати шкільний сегмент охорони здоров’я? Або для кожного
розбитого коліна дитини викликати невідкладну допомогу?

ЕКСПЕРТИ
Олександр ЯБЧАНКА, речник міністерства охорони здоров’я України:
– Лише 13% киян зазначили, що достатньо ознайомлені з положеннями
медичної реформи, 37% – знайомі із
загальними принципами медреформи.
49% респондентів нічого не знають про
дану реформу або чули про неї дуже мало. Для того, щоб
громадяни були обізнані у реформі, недостатньо про неї
говорити по мас-медіа. Надзвичайно важливо долучати їх
до розробки цієї реформи та її реалізації. Лікарі і пацієнти
хочуть лише одного – зрозумілих правил. Пацієнт зі свої
сторони хоче розуміти, що йому гарантує держава у випадку
проблем зі здоров’ям. Він хоче знати, чим його лікують, хто
лікує та чи є ефективним те лікування, яке пропонується.
Лікарі, у свою чергу, хочуть знати, що вони мають робити
та скільки отримуватимуть за це коштів.

Максим ПАРАЩЕВІН, експерт Фонду «Демократичні ініціативи» імені
Ілька Кучеріва:
– 64,8 відсотків киян вважають, що
реформа охорони здоров’я потрібна
саме зараз. 8,8% жителів Києва говорять,
що медичнареформа непотрібна. 10,6%
киян вже обрали сімейного лікаря та уклали з ним контракт, проте 59,4% киян навіть не знають свого сімейного
лікаря. Близько 41% респондентів вважають, що упродовж
останніх двох років якість державних медичних послуг
у столиці залишилася незмінною, 34% – погіршилася.
Дослідження також показало, що кияни здебільшого
звертаються до державних закладів, ніж до приватних – 64
та 35% відповідно. При цьому оцінки якості останнього
обслуговування, яке було, разюче відрізняються. Якщо,
скажімо, у приватних закладах майже всі (більше 90%)

дали високі оцінки. У державних закладах гарні оцінки
дали менше половини.
Світлана БУБЕНЧИКОВА, менеджер
медичної групи Реанімаційного пакету реформ:
– У громадян відсутні знання не
тільки про медичну реформу, але і
про свої права як пацієнтів. Особливо низький рівень поінформованості
спостерігається у пацієнтів віком від 30 до 40 років. Вони
не володіють інформацією, що робити у випадку відмови
на отримання ліків, які мають бути забезпечені згідно з
державними програмами. Це теж рівень відповідальності,
але вже індивідуальний. Коли я, як пацієнт, маю зробити
так, щоб мій рівень знань дозволив мені захистити мої
права.

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
Євген КОМАРОВСЬКИЙ,
педіатр, телеведучий:
– Що дасть медична реформа? Можу назвати як мінімум 5
пунктів: зменшить ймовірність
того, що будуть відбуватися дурниці; у хорошого лікаря з’явиться
можливість не їхати з країни і залишитися тут;
зменшиться обсяг використовуваних «фуфломіцинів»; зменшиться обсяг використання ліків не за
показаннями; дасть можливість хоч якесь лікування
отримати у нашої держави безкоштовно. Проблема медреформи – в її залежності від глобальних
проблем української держави: МОЗ, як і система
охорони здоров’я живуть за законами всієї країни.
Наприклад, ви – пацієнт, який приходить до мене
з пневмонією. І я говорю – це запалення легенів,
його потрібно лікувати ось цими ліками. Але у мене
немає грошей на ці ліки, а якщо є, то дані ліки в
аптеці підробка. Ось і реформуйте на здоров’я. Всі
говорять правильні речі, але в країні немає грошей на
ліки і хороших лікарів, немає чинного закону, який
суворо карає за фальсифікацію медичних препаратів.
Олена КОЛЯДА, директор
консультативного дитячого
центру Дарницького району:
– З електронною чергою
конфліктів серед пацієнтів
поменшало, стало спокійніше
працювати. Хоча, за півроку ро-

боти у тестовому режимі, ще багато чого потрібно
зробити. Подивимось, що покаже квітень-травень.
У ці місяці ажіотаж серед школярів, які приходять
на профогляд. Хочеться, щоб медична реформа
швидше впроваджувалась та розвивалась. У нашому
закладі поки не до кінця проведена мережа та на
30% не вистачає обладнання. Чекаємо фінансування від КМДА.
Євгеній ГОНЧАР, член Громадської ради при МОЗ, сімейний лікар:
– Лише з квітня пацієнти
зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем,
терапевтом чи педіатром. Та
не обов’язково відразу бігти у лікарню. Підписати декларацію можна тоді, коли вам знадобиться допомога. Але не зволікайте, адже ви не
зможете підписати декларацію з лікарем, бо у
нього буде зібрано дві тисячі пацієнтів. Якщо у
вас уже є сімейний лікар – просто підпишіть з
ним декларацію. Якщо немає, прийдіть до того
лікаря, який раніше був закріплений за вашим
районом. Можете спитати друзів, знайомих чи
сусідів. Але не раджу читати відгуки на форумах,
бо там може бути не перевірена інформація.
Взагалі, ви можете підписати декларацію з
одним лікарем, а потім змінити рішення та
обрати іншого. Кількість декларацій ніде не
регламентується.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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НАПЕРЕДОДНІ

ОПИТУВАННЯ «ВК»

Писанки
та зайці
Великодня

Як кияни перезимували
цього року – чи тепло
було в квартирах, чи була
гаряча вода у кранах?
Людмила Бикова, пенсіонерка:
– Я мешкаю в самому центрі столиці – на
вулиці Івана Франка, в
старенькому будинку.
Він, звісно ж, потребує ремонту, а
особливо утеплення стін, як зараз
роблять у багатьох будинках. Слід
віддати належне енергетикам, всю
зиму в квартирах було тепло, а гаряча
вода зникала лише двічі й не надовго. Добре працювали й комунальні
служби – двірники ЖЕКу регулярно
розчищали сніг, навіть у останні сильні
снігопади, так що до станції метро
добиратися було зручно.

Незабаром відзначатиметься світле
православне свято – Великдень, до
якого вже традиційно в столиці відбудеться Всеукраїнський фестиваль
писанок.
Фестиваль писанок проводитиметься
вже восьмий раз і проходитиме на Софійській та Михайлівській площах, а також на
Володимирському проїзді та в сквері біля
нього з 5 до 22 квітня. Для його відвідувачів
організатори підготували декілька родзинок,
про які розповів головний організатор свята – керівник етнокультурного проекту
«Folk Ukraine» Ігор Добруцький.
– Вперше в історії проведення фестивалю буде встановлена велетенська писанка
висотою 5,7 метра, сплетена з світлодіодних
гірлянд, яка світитиметься різними кольорами
в темну пору. Всі бажаючі зможуть зайти всередину і сфотографуватися чи зробити селфі.
– Також ми вирішили «запросити» на
фестиваль великодніх зайців. Це – міфічні
істоти, які, за повір’ями, розмальовують
яйця перед Паскою і ховають у саду, щоб
там їх у Великодню неділю вранці знаходили діти, – розповів Ігор Добруцький. –
Для цього на наше замовлення вітчизняні
виробники виготовили із скловолокна 374
зайців висотою від 70 сантиметрів до 1
метра. Їх ми передали понад двом сотням
художників, які виграли спеціальний конкурс,

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

і вони вже розмалювали значну частину
цих «тваринок» авторськими малюнками.
Зайців ми встановимо на площах, а також
вздовж Володимирського проїзду.

На Софійській площі встановлять близько 300 писанок,
розмальованих дорослими майстрами, на Михайлівській –
100 дитячих робіт.
Традиційно ж Софійську та Михайлівську
площі прикрасять 90-сантиметровими писанками, які теж розмалюють художники
з усієї України, а ще з Італії, Іспанії, Білорусії, з інших країн та діти. На них будуть
відображені візерунки та орнаменти, притаманні різним регіонам країни, а також

втілені творчі фантазії авторів. На Софійській
площі встановлять близько 300 писанок,
розмальованих дорослими майстрами, на
Михайлівській – 100 дитячих робіт. Також тут
працюватиме зона дитячих розваг – 30-метрове колесо огляду, карусель, селфі-парк,
різноманітні атракціони.
На Володимирському проїзді розміститься великодній ярмарок із різноманітними
смаколиками та продуктами до святкового
столу. Також функціонуватиме виставка-продаж найкращих писанок із Рівненської, Тернопільської та інших областей,
на яких вже з 4 квітня можна буде придбати
головний атрибут Великодня. У сквері біля
Володимирського проїзду відбудеться ще й
фестиваль квітів «Писанковий рай».
Микола ПАЦЕРА

Тисячу мам
обіцяють
звільнити
з домашнього
«полону»
Услід за монетизацією пільг на проїзд
у Києві вирішили піти далі – монетизувати соціальні послуги дітям з
важкими формами інвалідності.
Проект такого рішення погодила постійна
комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Передбачається
відкриття денного стаціонару для малят з
інвалідністю, вартість перебування в якому
фінансуватиметься з міського бюджету.
Також пропонується створити реєстр інших
ліцензованих надавачів аналогічних послуг,
зокрема й приватних, яким місто в рамках
програми «Турбота. Назустріч киянам» компенсовуватиме витрати на догляд за кожною
конкретною дитиною. Цю безготівкову грошову допомогу, як наголосив голова комісії
Андрій Странніков, можна буде використати
винятково на соціальну послугу.
Як ми вже писали, півроку тому з такою
ініціативою до депутатів Київради завернулася
громадська організація інвалідів «Родина». За
її даними, в Києві такої допомоги потребують
1083 дітей. Точніше, їхніх мам. Адже, за словами голови організації Лариси Самсонової, вісімдесят відсотків діток з інвалідністю
підгрупи «А»: 24 години на добу доглядають
матері-одиначки, адже батьки з таких сімей
часто втікають.
– Мам треба звільнити з «полону», щоб вони
не зневірювалися, не опускали руки, а жили
б звичайним життям. І діти гуртом стали б
щасливішими, розвивалися б у спілкуванні,
мали б друзів, досягали максимальної самостійності», – пропонувала пані Самсонова.
Олег ПЕТРЕНКО
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До фунікулера
заглядатиме сонце
Микола ПАЦЕРА

Незабаром столичний фунікулер має пережити масштабну
реконструкцію і перетворитися
на більш сучасну та комфортну
транспортну «візитівку» столиці.
Нинішня реконструкція буде четвертою
в 113-річній «трудовій біографії» київського фунікулера. Остання проводилася
ще в далекому 1983 році, тож за цей час
рейковий підйомник дещо застарів і
фізично, і морально.
Як повідомив начальник київського
фунікулера Ростислав Онищенко, під
час реконструкції планується поміняти всі
тягові механізми – двигуни на потужніші
та економніші, лебідки, а троси – на більш
міцні. Прокладуть нові рейки – нинішні
прослужили з 1999 року, і хоча ще не
вичерпали свій експлуатаційний ресурс,
але їх замінять на більш стійкі до зношування й пристосовані під сучасні вагони.
Буде зроблено ремонт обох станцій
та стилізовано їх дизайн під історичний.
Замінено системи освітлення і оповіщення. А також встановлено пандуси для
пасажирів із обмеженими можливостями.

Реконструйовано адміністративні та
службові приміщення, вестибюлі.
– Самі ж кабінки для пасажирів ми
хочемо поміняти кардинально, – розповів
Ростислав Євгенович. – Оголошено тендер на закупівлю двох вагончиків, кожен
із яких повинен складатися з чотирьох
секцій. Крайні з них мають бути пристосовані для перевезення велосипедів, а
також інвалідів у візочках та маленьких
дітей, адже таких пасажирів у нас чимало.
Довжина кожної кабінки 11,5 – 12,5 метра,
за максимальної місткості не менше 100
пасажирів, 25 – 30 із них матимуть сидячі
місця. Для надання їм максимальної
можливості огляду навколишніх пейзажів
дахи кабінок мають бути прозорими.
При цьому робота машиніста стане
максимально автоматизованою, він не
буде, як зараз, на зупинках переходити
з одного кінця вагона до іншого, а керуватиме ним із свого робочого місця,
оснащеного комп’ютерним обладнанням
з програмним управлінням та відеокамерами. Наразі вже є європейські компанії,
які бажають взяти участь у тендері на
виготовлення таких вагончиків, для них
це престижний проект.
А завершать реконструкцію фунікулера
в кінці нинішнього року.

Ігор Снігур, працівник
клірингової компанії:
– Для мешканців нашого 16-поверхового будинку в Дніпровському
районі кожна зима стає
випробуванням на морозостійкість,
оскільки опалюється він дуже погано. Навіть у верхніх квартирах, від
яких починається подача теплоносія,
у морози досить прохолодно, а на
нижніх поверхах просто зимно. Ми
неодноразово зверталися до ЖЕКу з
проханням посприяти у вирішенні цієї
проблеми. Там відповідають, що вони
до зими будинок підготували, двері й
вікна вставили, а щодо опалення слід
звертатися до «Київенерго».
Світлана Буйських,
працююча пенсіонерка:
– Проживаю на вулиці
Туполєва у п’ятиповерховій «хрущовці». Капітального ремонту, як і утеплення стін,
тут ніхто не проводив. Але завдяки
клопотанням та допомозі нашого
депутата Київради у будинку замінили
старі вікна та двері в місцях загального користування, через які «гуляли»
протяги, на металопластикові, тож
стало значно тепліше.
Ганна Реміняка, пенсіонерка:
– У нашій «хрущовці»
на вулиці Данила Щербаківського надання
послуг із опалення та
гарячого водопостачання було, можна
сказати, «50 на 50». За зиму трапилося
декілька проривів труб, внаслідок чого
будинок залишався і без води, і без
тепла. Труби у нашому підвалі вже
давно потребують заміни, та «Київенерго» чомусь цього не робить. А от
плату за опалення вимагають справно.
Погано обслуговує будинок і ЖЕК
№1068. Дахи в першому та другому
під’їздах протікають, особливо коли
тане сніг, проте ніхто їх не ремонтує.
Юрій Заїка, безробітний:
– Наш будинок розміщений на площі Перемоги. У квартирі було тепло
всю зиму. Але платіжки
за опалення просто жахливі. За січень
я взагалі не сплачував понад 2 тисячі
гривень, а за лютий віддав 1700. Гаряча вода теж подавалася регулярно,
хоча також недешево. Прибудинкова територія розчищалася від снігу
вчасно – добре, що хоч за це плату
не підняли.
Опитування провели
Микола ПАЦЕРА ,
Борис КОРПУСЕНКО (фото)
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Андрій КОВАЛЕНКО

Наприкінці минулого року
Київрада затвердила Концепцію Статуту територіальної громади столиці.
Природно, що киян не можуть
не цікавити запитання: чому необхідно приймати новий Статут? Що
нового з’явиться у співвідношенні
«влада-громада»? Які позитиви й
нові можливості відкриє Статут
для мешканців столиці?
– Наразі місто має документ,
який носить назву «Статут територіальної громади міста Києва», –
розповідає «Вечірці» заступник
голови КМДА Олексій Резніков. –
Свого часу цей правовий акт був
революційним. Київ став першим
містом, яке вибороло й прийняло
свою локальну Конституцію. Проте,
минуло вже 15 років. Київ розвивається, місто й громада мають
багато нових суспільних потреб,
які не охоплені у чинній редакції
Статуту. Тому свого часу міський
голова Віталій Кличко виступив
з ініціативою розробити новий
Статут. Адже наразі в нас немає
документу, який би стояв на захисті
прав та інтересів територіальної
громади Києва. Ще один важливий аспект: для того, щоб місто
розвивалося, система має бути
зрозумілою та стабільною. Вона
не повинна змінюватись кожного
дня під окремого політика.
Пан Резніков відзначив, що над
Концепцією Статуту працювали 13
робочих груп – відповідно до планованої кількості розділів документу. Серед розробників – депутати,
юристи, науковці, урбаністи, пред-
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Якою буде
«муніципальна
Конституція»?
ставники громадських організацій
тощо. 20 грудня минулого року на
засіданні Київради 75 депутатів
проголосували за прийняття Концепції Статуту територіальної громади міста Києва. Нині вже триває
робота безпосередньо над текстом
«муніципальної Конституції».
– В новому документі будуть
врегульовані та враховані всі
спірні питання, – від визначення
символіки міста, повноважень
райрад, механізмів реалізації прав
громадян та вирішення питань
місцевого значення, – до реальної
охорони культурної спадщини
Києва та інших допоки не вирішених проблем, – говорить Олексій
Резніков. – Окремим розділом
регламентуватиметься поняття
«Публічний простір». Ця новація буде визначена юридично й
закріплена в Статуті як один із
інструментів розвитку та створення
позитивного іміджу міста. Також
буде виписана система муніципального управління. Зокрема –
чотири варіанти, які передбачають
кількарівневу систему: від органів
самоорганізації населення в мікрорайонах і районних рад до Київради та Київського міського голови.
Буде чітко означена символіка
територіальної громади – герб,

ПРОБЛЕМА
«За смерть дитини необхідно відповісти!» – написав хтось на паркані
будмайданчика по вулиці Кирилівській, що на території колишнього
пивзаводу. Загибель старшокласника, котрий під час шкільного
карантину підробляв тут на укріпленні котловану, стала за збігом
обставин сумною ілюстрацією до
завершення дворічного дослідження «Національне обстеження
дитячої праці в Україні».
За інформацією слідчого управління
столичної Нацполіції, юнак працював у
небезпечних умовах, з вібруючим інструментом, без будь-яких засобів захисту, не
пройшовши інструктаж із техніки безпеки…
В Україні – 5,2 млн дітей шкільного віку:
2,7 млн хлопців і 2,5 – дівчат. Дві третини
проживають у містах, одна – в селах. З них,
за даними дослідження, 607,4 тис. (11,6%)
– «працюючі діти» (так МОП класифікує неповнолітніх, котрі виконують легкі роботи,
що не порушують базових прав дитини), і
264,1 тис. (5,1%) – зайняті «дитячою працею»
(негативне явище – непосильна чи шкідлива
для здоров’я, освіти і морального розвитку
робота). Серед останніх – 165 тис. хлопців
та 99 тис. дівчат.
А 76,4 тис. неповнолітніх (56 тис. хлопців і 20 тис. дівчат) зайняті небезпечною
роботою – на будівництві, копальнях (6,8
тис.); з металом, технікою, обладнанням,
інструментами (18,8 тис.); переносили тяжкі
вантажі (26,6 тис.); в умовах запиленості,
загазованості, шуму, вібрації, вогню, спеки,
холоду, сирості, протягів (44,4 тис.). Через
це 33,7 тис. дітей мали за останній рік перед дослідженням травми і «професійні»
захворювання: відкриті рани – 12,5 тис.,
вивихи, розтяги, синці – 6,6 тис., хвороби
органів дихання – 7 тис.
Крім фізичного насильства, діти на роботі
зазнають і морального. 44 відсотки зайнятих
дітей зазнавали на роботі образ, принижень,
чули лайку. Кожного 7–8 там били, а 15%
зазнавали сексуальних домагань.

прапор, гімн із описом і датою
затвердження. Встановлюватимуться межі території громади та її
географічне положення, наявність
функціональних зон (йдеться про
територіальні зони зі спеціальним
статусом – історико-заповідні,
лісопаркові, промислові тощо).
За словами Олексія Резнікова,
новий Статут гарантуватиме киянам забезпеченість якісною питною водою, електропостачанням,
ефективною системою прибирання
та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій і під’їздів
багатоквартирних будинків. Окрім того, встановлюватимуться

Нова редакція
Статуту буде
прописана таким чином, що інтереси
публічні переважатимуть
над вузько-приватними.
правові гарантії щодо належного
транспортного сполучення – як
внутрішнього, так і зовнішнього;
розгалуженості та високої якості доріг; освітленості вулиць і
під’їздів будинків у темну пору
доби. Розробники проекту Статуту

ПРЯМА МОВА
Олександр ВОВЧЕНКО, президент Інститут
реформ та розвитку Києва:
– Статут столиці – надзвичайно важливий документ, що чітко регулює правила співіснування та
взаємодії громадян, влади та бізнесу, їх права та
обов’язки в територіальних межах міста. – Дійсно,
це – Конституція міста, якої кожен повинен дотримуватися задля порядку та процвітання столиці. Недаремно ж кажуть: у
чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Тривалий час у нас не було
дієвого Статуту Києва. І дотепер немає чітких єдиних правил для всіх. Це
призвело до суцільного хаосу в міському середовищі: кондиціонери на
фасадах, прибудовані балкони, гори сміття у дворах, кіоскоманія, масова
стихійна торгівля, перенасичені вивіски, неестетична і хаотична забудова
тощо. Все це потрібно упорядкувати, щоб жити в Києві стало комфортно.
Це один бік медалі.
– Інший – відповідальність за недотримання Статуту. І тут постає важливе
питання: а хто буде контролювати, стежити за порядком і притягувати до
відповідальності? Адже документ ми можемо написати і змалювати все
напрочуд гарно. Та існує небезпека – отримати черговий канцелярський
папірець «для галочки», який не матиме нічого спільного з життям.
так само не оминуть такі критично важливі для містян аспекти,
як ефективна система безпеки
громадян і захист їхнього майна
(боротьба зі злочинністю, охорона
громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків
стихійного лиха); вільний доступ
до усіх природних об’єктів і угідь
у межах громади – лісів, берегів
рік, озер; вільний доступ і використання публічного простору тощо.
– Нова редакція Статуту буде
прописана таким чином, що інтереси публічні переважатимуть
над вузько-приватними, – стверджує пан Резніков. – І чи не найважливіше: Статут Києва матиме
найвищу юридичну силу над всіма
нормативно-правовими актами

Дитяча праця
 У ЯКИХ УМОВАХ ТРУДЯТЬСЯ І ЩО ЗАРОБЛЯЮТЬ
НЕПОВНОЛІТНІ

ЗА ЗАКОНОМ
На роботу дозволено приймати дітей, яким виповнилося 16 років.
Одначе на період канікул на неважку
безпечну працю дозволено працевлаштовувати й 14-літніх старшокласників, та лише
за згодою одного з батьків. Неповнолітні працівники мають право на скорочену тривалість
робочого часу (у віці 16–18 років – 36 годин
на тиждень; у віці 14–16 років – 24 години
на тиждень). При цьому зарплата має бути
в такому самому розмірі, як у працівників
відповідної категорії за повної тривалості
щоденної роботи.
Діти працюють здебільшого через
бідність, відсутність роботи в батьків,
проживання у неповних сім’ях. У містах

неповнолітні зайняті здебільшого у сфері
послуг (хлопці найчастіше ремонтують
автівки), торгівлі й на будівництві. 96,2
відсотка – за найпростішими професіями,
лише 3,8% виконують кваліфіковані роботи, а 2,5% мають спеціалізоване робоче
місце. У торгівлі більшість дітей працюють просто неба – вуличні лотки, ринки,
пересувні точки.
Дві третини дітей працювали за усною
домовленістю з роботодавцем, ще третина – без жодної домовленості. Лише три
відсотки укладали трудовий договір. Тому
й середній заробіток у дітей – лише 38,2%
мінімальної і менше 15% середньомісячної
зарплати дорослих. Міські діти за годину
заробляють втричі більше, ніж сільські.
Дівчата отримують у півтора раза більше,
ніж хлопці. Більш як два відсотки працю-

місцевого рівня. Тобто, якщо якесь
рішення Київради, розпорядження КМДА чи районні нормативні
акти суперечитимуть Статуту, то
такий документ у суді буде визнано
недійсним.
До речі, як свого часу зазначив
заступник міського голови Києва – секретар Київради Володимир Прокопів, «у Концепції
передбачено запровадження інституту Громадського уповноваженого
територіальної громади з питань
захисту їхніх прав – Муніципального омбудсмена. А за дотриманням
прав дітей і підлітків пильнуватиме
Дитячий омбудсмен. Відповідний
меморандум між Київською міською радою та Уповноваженим ВРУ
уже підписано».

КОМПЕТЕНТНО
Елла ЛІБАНОВА,
директор Інституту демографії
та соціальних
досліджень імені
М. Птухи, доктор
економічних наук,
академік:
– Масштаби дитячої праці в нас не такі
вражаючі, як у країнах Африки чи Азії. Але
зважаючи на те, що в Україні щороку меншає
дітей, ми повинні боротися не просто за кожне
життя. А щоб кожна дитина могла вчитися,
розвивати свій людський капітал. Якщо діти
хочуть працювати і заробляти, то влада
має створити умови. Щоб діти працювали в
безпеці, щоб їх ніхто не дурив, щоб праця не
шкодила здоров’ю і не заважала навчанню.
Треба розробляти методики, шукати підходи
з допомогою МОП і ЮНІСЕФ.
Мене трохи насторожує у новому законі
про освіту те, що вчителі вже не зобов’язані
контролювати, як школярі відвідують школу. Бракує просвітництва серед батьків,
які часто не розуміють, що робота може
завдати шкоди дитині. Якщо не зараз, то в
майбутньому.
Інспекція праці має отримати більше повноважень заходити туди, куди треба, якщо
йдеться про порушення прав дитини. І не
треба говорити нам, що від цього контролю
потерпатиме бізнес. Нехай краще потерпає
бізнес, ніж діти.
ють лише за їжу і одяг. 62 відсоткам дітей
заробіток затримують, а кожному п’ятому
недоплачують.
Майже половина батьків позитивно або
лояльно ставляться до праці дітей за винагороду, не схвалюють таку зайнятість
лише 14%. Понад сімдесят відсотків дітей,
які працюють, – школярі, 10% відвідують
ПТУ чи коледж.
Олег ПЕТРЕНКО

ПРИРОДА В МІСТІ

Вечірній Київ | 29 березня 2018 року | №13 (19298 )

7

Як оновити
«Пейзажку»?
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Місто має стати більш сучасним,
зрозумілішим, доступнішим і
комфортнішим, – переконані
випускники курсу Urban Design,
організованого під дахом київської
школи дизайну і програмування
Projecor «Агентами змін».
– Всі ми дуже різні – за уподобаннями, фаховою приналежністю, – говорить випускник
курсу киянин Олександр Щеглов. –Захотіли
випробувати себе на практиці – подужати
реальний проект реконструкції скверу у
центрі Києва. Концепт громадського простору
вирішили «прив’язати» до входу на Пейзажну
алею (Шевченківський район), неподалік
Львівської площі. Знайшли цю «болючу точку»
в столиці, яка дійсно потребує реконструкції
й сучасного переосмислення. А ключовими
критеріями вибору саме цього місця стали
потенціал розвитку скверу і наявність на
цій локації щільного пішохідного трафіка...
Учасники проекту і студенти курсу ще
доволі молоді люди, але не «зелені». Наприклад, Олександр Щеглов працює в одній
зі столичних інжинірингових компаній.
Маргарита Гогун, як професійний архітектор
в ГО «Агенти змін». Молодим людям поталанило – їм вдалося доволі швидко заручитися
підтримкою голови Шевченківської РДА
Олега Гаряги.
– Ідея голові райдержадміністрації сподобалась, – каже Олександр. – Він погодився, що
облаштування скверу при вході на Пейзажну
алею на часі...
Дружно взялися розробляти концепт
скверу, напрацьовувати креативну основу
реалізації проекту. Відчувається, що всі
його учасники по-справжньому «загорілися»
ідеєю. Зокрема Щеглов навіть не пошкодував
чергової відпустки.
Пейзажна алея – середмістя. Знакове
місце не лише для киян, а й гостей столиці.
Зручний оглядовий майданчик неповторних видів Подолу і Дніпра з висоти старого

Верхнього міста. Урбаністи-дизайнери
визначили зону дослідження, до якої відносився сквер. Позначили на схемі визначні
навколишні туристичні точки – Львівська і
Софійська площі, Золоті ворота, Київський
дитинець…
Важливо було зрозуміти, як тут взаємодіють усі простори. Вивчити маршрути і
визначити, чого тут бракує для нормального
відпочинку. Тож провели власне опитування
киян, передусім, мешканців навколишніх
будинків. Таким чином зібрали всю інформацію про кількість та стан дитячих і спортивних майданчиків, місць для сидіння і урн
для сміття. Поцікавились навіть наявністю
громадських вбиралень…
Дослідження на місцевості дозволили
досконально вивчити цей мікрорайон. Наприклад, з’ясувати, що ця ділянка київської землі виконує переважно транзитну
функцію та має чітко сформовані маршрути
пішохідних потоків. На жаль, через занедбаність території та погане освітлення, вона
сприймається перехожими як потенційно
небезпечна. Бракує тут і місць для перепочинку-перекусів, не вистачає освітлення та
озеленення. Майже зовсім відсутні об’єкти
для активного відпочинку.
Далі була «мозкова атака». Не бракувало
цікавих ідей-рішень і варіантів максимально
швидко їх реалізувати. Треба було бачити,
як з нічого народжувалися зразки вуличних
меблів, робилися імпровізовані столи-стільці. Багато експериментували з підручними
дизайнерськими конструкціями. Наприклад,
розробили прототип навігаційних стендів,
які одразу розвісили на стовпах. Вони запрацювали, хоча і виглядали примітивно –
звичайні аркуші паперу, приклеєні до стовпів
та ліхтарів. Але ж виявилися затребуваними
туристами!
Нині Пейзажний сквер – це порожня зона,
в яку потрапляєш і не знаєш, куди йти далі.
Нова концепція одночасно вирішувала проблему навігації для інтенсивного транзиту
з вулиці Велика Житомирська на Пейзажну
алею і назад. Скажімо, протоптана навпростець доріжка, яка суттєво скорочувала шлях,

ДОВКІЛЛЯ

Олександр СПАСИБКО, заступник голови КМДА:

– Цього літа вже будемо ходити з Пейзажної алеї на Поділ відновленими широкими сходами. На оглядовому майданчику організовано
різнорівневі місця для відпочинку, буде проведено благоустрій території
та облаштовано повністю громадський простір. Важливо, щоб сходи
були міцними, широкими і зручними для туристичних груп.
Пейзажна алея – це сучасна паркова зона в центрі міста Києва. За
проектом архітектора Авраама Мілецького були спроектовані та побудовані дерев’яні
сходи, які ідуть від Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончари-Кожум’яки. Ми демонтували ті сходи, бо вони потребували негайного ремонту та відновлення.
Реконструкція сходів ініційована Київською міською державною адміністрацією та
громадою. Як перший крок у створенні Ландшафтного парку, до якого входять сквери
на Пейзажній алеї, схили Старокиївської гори, гір Десятинки, Щекавиці та Киселівки. В
планах міста зробити Пейзажну алею та сходи частиною великого туристичного пішохідного маршруту.
найкраще демонструвала, як саме люди
хочуть користуватися цим громадським
простором.
Є нагальна потреба розділити пішохідну
зону і дорогу для автомобілів. Фасади будівель, зокрема, величезний мурал при вході
на Пейзажну алею, явно вимагають яскравої
підсвітки. Дизайнери вважають, що цей живописний витвір має працювати як атракція.
Брак спортивних і «перебір» дитячих майданчиків (хоча дітей тут менше, ніж офісних
працівників) потребує перегляду. Як варіант,
у сквері можна облаштувати майданчики
для популярної французької гри «петанк».
Озвучити сквер вирішили хангом – екзотичним музичним інструментом, який вже
перевірили під час тактичного воркшопу.
Він гарно звучить і нікому не заважає. Для
певного інтер’єрного комфорту скверу не

зайвими будуть додаткові транзитні лавки
та столики...
Як з’ясувала «Вечірка», в Шевченківській
райдержадміністрації за цим проектом закріплений куратор – штатний головний
спеціаліст. Випускники курсу урбан-дизайну
вже отримали від нього перші правки-зауваження. А ще топографічну карту з генплану
міста – вона знадобиться для здійснення
подальшого грамотного проектування. Попереду залучення досвідчених архітекторів
та містобудівників, які мають розробити
робочий архітектурний проект на основі
концепції, створеної студентами.
Учасники проекту розуміють, що все не
так легко і швидко робиться. Якийсь час
піде на зустрічі-переговори. Але до кінця
поточного року проект Пейзажного скверу
має бути готовий…

Фото Павла ПАЩЕНКА

Коли дерева
помирають стоячи

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Щороку ми спостерігаємо, як варварськи обрізають дерева у Києві. Працівники-зеленбудівці та комунальники
переконують містян, що це необхідно для їх кронування,
«омолодження». Дехто з них ще використовує сучасний
модний термін – топпінг. Мовляв, деревам така процедура не шкодить, навіть допомагає… Чи насправді це так?
– Лише за останні два роки в
Києві кроновано, або обрізано
комунальниками міста 170 000
дерев, – констатує депутат Київради Сергій Гусовський.
Він є співавтором проекту
рішення про запровадження у
столиці мораторію на обрізання

КОМЕНТАР

дерев – така процедура нібито
передбачає омолодження дерев,
насправді означає їх загибель на
корені. Наводиться чимало фактів,
коли обрізання відбувається зі
значними порушеннями. Зрізуються не лише сухі гілки, а й цілком
здорові. Після такого омолодження

дерева перетворюються на «олівці-обрубки».
Зразок того, як не треба це
робити можна спостерігати на
бульварі Академіка Вернадського
у Києві. Така тотальна операція
призводить до захворювання та
загибелі дерева через рік-два,
максимум через три роки. Прискорює цей процес відсутність
належної обробки зрізів. Вони на
довгий час залишаються відкритими ранами дерев.
Така дендроінквізиція – серйозна небезпека для екології Києва.
Міста, яке тримало пальму першості й славилося рясною зеленню не
лише серед мегаполісів в Україні,
а й в Європі. Втрата цього іміджу –
велика біда. Потрібен мораторій на
обрізку дерев. Відповідне рішення
Київради про мораторій зобов’яже
розробити інструкцію щодо того,
як грамотно проводити кронування дерев. Для цього необхідно
буде створити робочу групу, за
участю авторитетних фахівцівекологів, які розуміються на цьому
і мають міжнародний досвід.

– Кому вигідно, щоб київські
дерева гинули? Вочевидь, комунальникам. Адже на кожне обрізане чи зрізане дерево вони
отримують кошти з міського
бюджету. В такий спосіб оплачується їхня діяльність начебто
на усунення небезпеки для киян.
Але чи всі зі 170 000 знищених
дерев загрожували життю людей?
Таким чином чиновники роздмухують бюджети і набивають
власні кишені, – зазначив Сергій
Гусовський. – В поточному році
в Києві передбачається обрізати
ще майже 35 тисяч дерев…
Що роблять з деревиною після
обрізання – теж цілком резонне
запитання. Як розповів Олексій
Василюк, еколог і представник міжнародної благодійної організації
«Екологія–Право–Людина», були
розіслані офіційні листи-звернення
в усі підрозділи «Зеленбуду», які
займаються сезонним кронуванням. Запитували: куди ви діваєте
деревину, яка утворюється після
кронування? Не отримали жодної
відповіді. Навряд чи деревину ба-

нально спалюють. Адже йдеться
про тисячі кубометрів деревини,
яку можна вигідно продати не
лише як опалення, а й на виробничі
потреби.
– Пропозиція фракції «Об’єднання «Самопоміч» – запровадження жорсткого мораторію на
обробку дерев, окрім тих дерев,
що дійсно є аварійними, на два
роки, – каже Сергій Гусовський. –
Дію мораторію можна припинити і швидше. Тільки-но Київрада
прийме відповідне рішення та
ухвалить введення відповідної
інструкції.
До речі, фахівці-екологи зазначали, що єдине дерево, яке
не боїться топпінгу – це тополя.
Стійкими для обрізання є липа,
акація, в’яз, верба. Весною вони
швидко покриваються «віником»
пагонів, викинутих зі сплячих бруньок. Такі дерева як клен, береза,
біла тополя, ясен, каштан, дуб
абсолютно не переносять такого
варварського обрізання. Якщо і не
одразу, то за кілька років всохнуть
і пропадуть.
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«Київська пектораль»:
нагороди найкращим
Міністр культури Євген Нищук вручив
премію за «За вагомий внесок у розвиток
театрального мистецтва» народній артистці
України Ларисі Кадочниковій

Кращою камерною виставою стала «12 ніч, або Що захочете», спільний проект Театру драми і комедії
на Лівому березі та Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого

Марія КАТАЄВА , Борис КОРПУСЕНКО (фото)

26-та церемонія нагородження професійною премією «Київська пектораль» вперше
відбулася на найновішому столичному майданчику – на сцені Театру на Подолі. За перемогу у різних номінаціях змагалося 22 спектаклі.
Премію «Київська пектораль» за «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» отримала
народна артистка України Лариса Кадочникова.
На церемонії відзначали і початківців. Так, статуетку за кращий акторський дебют вручили Вікторії
Муштей, яка виконала роль Марлі у виставі «Бійцівський клуб» режисера Ігоря Білиця (Київський
театр «Актор»). А як кращий режисерський дебют
відзначили виставу «Холодна м’ята» за оповіданнями
Григорія Тютюнника, яку в Українському малому
драматичному театрі поставила Анна Огій.
Кращою драматичною виставою «Київської пекторалі» стала постановка «Життя попереду», що йде
в Театрі драми і комедії на Лівому березі. В основі –
роман Еміля Ажара (псевдонім Ромена Гарі), в якому
йдеться про зворушливі стосунки старої єврейки
мадам Рози та вихованця її притулку, арабського
підлітка Момо. Режисер вистави Дмитро Богомазов
отримав премію за кращу режисерську роботу, а актор Лев Сомов, який перевтілився у Розу, – за краще
виконання чоловічої ролі.
Крім того, лауреатом у номінації «Краща камерна
вистава» стала ще одна робота Богомазова, що йде на
малій сцені Театру драми і комедії на Лівому березі, –
«12 ніч, або Що захочете» за Вільямом Шекспіром.
Це пустотлива комедія, де всі мріють про кохання,
але, як часто буває, закохуються зовсім не в тих.
Пектораль «За краще виконання жіночої ролі»
вручили Анжеліці Савченко (Патриція Хольман у

Кращим акторським дебютом
визнано гру Вікторії Муштей у ролі
Марлі, вистава «Бійцівський клуб»

«Три товариші»). А «За краще виконання жіночої
ролі другого плану» нагородили Катерину Кистень
(роль Жінки у виставі «Двоє бідних румунів, що
розмовляють польською»).
Одразу дві пекторалі отримав балет «За двома
зайцями», поставлений на сцені Національного
театру опери і балету за знаною комедією Михайла
Старицького. «За краще пластичне вирішення вистави» нагородили балетмейстера-постановника
Віктора Литвинова, а «За кращу сценографію» –
Сергія Маслобойщикова, який приділив особливу
увагу передачі атмосфери і колориту Києва.
Кращою музичною виставою стала опера Джакомо Пуччіні «Богема», яку в Театрі опери і балету
для дітей та юнацтва поставив режисер Віталій
Пальчиков. Спеціальною премією відзначили проект
Майстерні Миколи Рушковського та бібліотеки імені
Лесі Українки «Театр у бібліотеці», започаткований
минулоріч для популяризації театрального мистецтва.
Вперше в історії «Київської пекторалі» з’явилася
номінація «Кращий народний театр». Як пояснив
голова Київського творчого відділення Національної спілки театральних діячів України Олексій
Кужельний, маленькі камерні театри, що поєднують професійних артистів і талановитих аматорів,
сьогодні також розвивають театральне мистецтво,
збільшують коло людей, причетних до нього. І це
варто підтримати. Нагороду в цій номінації отримав
театр «Арсенал».

Лауреати «Київської пекторалі» –
художник-постановник Сергій Маслобойщиков та
акторка Анжеліка Савченко
«За краще виконання жіночої ролі другого плану» нагороду отримала
Катерина Кистень (роль Жінки у виставі «Двоє бідних румунів,
що розмовляють польською»)

Неодмінний атрибут урочистої церемонії –
музичні та театральні виступи
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Як внести зміни
до паспорта,
якщо змінено назву
вашої вулиці

Про новації
у Сімейному
кодексі
щодо аліментів

Останніми змінами запроваджено нові правові механізми, що забезпечують додатковий захист дітей в частині
отримання аліментів.
До платників аліментів, які мають
заборгованість за останні 6 місяців,
передбачено відтепер можливість
застосування соціальних робіт. Якщо
особа ухиляється від виконання соціальних робіт, їх можуть замінити
адміністративним арештом.
Також у разі такої заборгованості до
боржника може бути встановлено тимчасове обмеження у праві керування
транспортними засобами, полювання,
користування вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю.
Змінено правовий статус аліментів:
відтепер аліменти є власністю самої
дитини, а не батьків. Той з батьків,
який проживає з дитиною, наділяється
правом самостійно порушувати перед
судовими органами питання щодо
обрання форми стягнення аліментів:
у твердій грошовій сумі або у вигляді
конкретної частки від доходу іншого
з подружжя.

З урахуванням останніх змін мінімальний розмір аліментів збільшено. Відтепер суд не може визначити
розмір аліментів на дитину менше,
ніж 50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку (до цього
було 30%).
Новацією стало врахування при
призначенні аліментів наявності
грошових коштів, рухомого та нерухомого майна. Звертає на себе увагу
те, що законодавець не конкретизував
суб’єкта, у якого мають враховуватися
зазначені обставини. У зв’язку з цим
можна дійти висновку, що врахуванню
підлягають кошти, рухоме та нерухоме
майно платника аліментів, стягувача
і самої дитини.
Також при визначенні розміру
аліментів відтепер братимуться до
уваги витрати платника аліментів,

щодо яких ним не доведено джерело
походження цих коштів. Так, у випадку, якщо платник аліментів офіційно
не працює, не має офіційного доходу,
але при цьому, наприклад, придбав
автомобіль, то такі витрати можуть
враховуватися при визначенні судом розміру аліментів. Такі витрати
беруться до уваги в тому випадку,
якщо платник аліментів не зможе
обґрунтовано довести джерело походження коштів.
Аліменти можуть бути призначені
у розмірі чверті доходу на одну дитину, третини доходу – на двох дітей,
половини – на трьох і більше дітей.
При цьому в будь-якому разі розмір
аліментів, що стягується в наказному
провадженні, обмежується 10 прожитковими мінімумами на дитину
відповідного віку.

Статтею 6 Закону «Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні»
визначено, що у разі прийняття рішення про зміну
нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо),
населених пунктів, адміністративно-територіальних
одиниць, зміни в адміністративно-територіальному
устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни
до реєстру територіальної громади, зі збереженням
попередніх даних, із подальшим внесенням цієї
інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку.
Зазначені відомості за бажанням особи вносяться
до документів, до яких вносяться відомості про місце
проживання/перебування.
Обов’язку особи звертатися до органів реєстрації
для внесення таких відомостей до документів законодавством не передбачено.
Куди звертатися, щоб внести зміни до паспорта,
якщо ви вирішили це зробити? Повноваження у сфері
реєстрації місця проживання/перебування та зняття з
реєстрації місця проживання фізичних осіб з 4 квітня
2016 року делеговані утвореним органам реєстрації
(об’єднані територіальні громади, виконавчі органи
сільських, селищних або міських рад, сільським головам
(у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган
сільської ради не утворено). Зазвичай центри надання
адміністративних послуг (ЦПАП) і є цими утвореними
органами реєстрації.





Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим.
До них належать: державні службовці; посадові особи місцевого
самоврядування; педагогічні та
науково-педагогічні працівники;
педагогічні працівники закладів сфери культури; працівники
музеїв і бібліотек; медичні працівники; працівники протитуберкульозних закладів. Для небюджетних
організацій та підприємств законодавством надання матеріальної
допомоги на оздоровлення не передбачено, але відповідні питання
можуть бути визначені в колективному договорі.
Головною умовою гарантованої
виплати допомоги на оздоровлення є
факт надання працівникові щорічної
відпустки (або її частини). Так, для
державних службовців обов’язково
допомогу на оздоровлення надають
до щорічної основної відпустки. У
разі виходу працівника, скажімо,
в додаткову відпустку у зв’язку з
навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення

нею трирічного віку допомога на
оздоровлення не надається. Рішення
про надання щорічної відпустки і
про надання матеріальної допомоги
оформлюють наказами роботодавця.
Водночас для тих працівників
бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують
за рішенням керівника та лише за
наявності економії фонду оплати
праці, її можуть надати у будь-який
період за заявою працівника. Адже
законодавство, яке дозволяє надання
матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до
факту надання щорічної відпустки.
Розмір допомоги залежить від
категорії працівників, яким надають
цю допомогу. Так, для педагогічних
і науково-педагогічних працівників
виплата допомоги на оздоровлення
відбувається у розмірі місячного
посадового окладу (ставки заробітної плати).
Так само і для медичних та фармацевтичних працівників надання
допомоги на оздоровлення виплачується у розмірі посадового окладу
під час надання щорічної основної
відпустки.

Фото Павла ПАЩЕНКА

Допомога на оздоровлення

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною
виплачується, якщо дитина ще не
досягла 14 років.
Лікарняний видається лікуючим лікарем
одному із працюючих членів сім’ї або іншій
працюючій особі, що фактично здійснює
догляд. Зрозуміло, що це має бути офіційне
працевлаштування для того, щоб мати статус
застрахованої особи.
Для догляду за хворою дитиною віком до 14
років лікарняний видається на період, протягом
якого дитина потребує догляду, але не більше
14 календарних днів.
Після 14 днів лікарняний вже не виписується,
а видається медична довідка (ф. № 138/0), яка
є підставою для того, щоб отримати на роботі
відпустку без збереження зарплати.

Що варто знати,
коли дитина
захворіла
і батькам
необхідно взяти
лікарняний
Водночас, якщо дитина до 6 років потребує
стаціонарного лікування (тобто в лікарні), то
матері чи батьку видається лікарняний на
весь період перебування в стаціонарі разом
з дитиною.
Якщо вашій дитині від 6 до 14 років, то лікарняний видається на період, коли, за висновком
відповідної лікарської комісії, дитина потребує
індивідуального догляду. Тобто, цей строк може
бути у цьому випадку не до кінця перебування
дитини у лікарні, а лише до того часу, поки
комісія визначить доцільним індивідуальний
догляд.
Також, якщо ваша дитина має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, то лікарняний
видається на весь період її хвороби, включаючи
санаторно-курортне лікування.
Якщо говорити про дітей, яким виполнилося
14 років, то лікарняний можна отримати на
термін до 3 днів. В окремих випадках цей строк
може бути подовжено до 7 днів.


Міністр соціальної політики Андрій
Рева розповів про варіанти вирішення проблеми низьких пенсійних виплат для людей зі значним
розміром трудового стажу та
малими зарплатами.
– Проблема полягає у тому, що суми
внесків до пенсійної системи є різними.
З 2000-го року все прозоро та зрозуміло – державного регулювання практично
не було. А ось трудовий стаж людей, які
вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи. І
тут виникають запитання, тому що тоді
держава регулювала зарплати – фактично встановлювала їх, – зазначив Андрій
Рева. – До того ж були сфери, які хронічно
недофінансовувалися.

Пенсії для людей зі значним
стажем та низькими зарплатами
будуть збільшені
Наприклад, селяни в колгоспі – що вони
могли на трудоднях заробити? Навіть, коли
їм почали платити після 1965 року, це були
копійки. А санітарка, молодший медичний
персонал, зарплати 60-80 карбованців.
40 років людина працювала і має пенсію
1300-1400 гривень.
За словами міністра, сьогодні триває
робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюються різні
варіанти, але за будь-яких умов єдина
формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною.

– Перший варіант, що розглядається,
– це збільшення мінімальної зарплати.
Підвищуємо мінімальну зарплату – збільшуються мінімальна пенсія та надходження
до Пенсійного фонду. У інших пенсія не
зростає, бо у них індексація, а ось на людей
з маленькою пенсією та великим стажем
це позитивно вплине. Є інший варіант,
запропонований народним депутатом від
Радикальної партії Юрієм-Богданом Шухевичем. Його ідея – взяти існуючу формулу
та застосувати при визначенні пенсій до
2000-го року будь-які 5 років найбільшого

заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти. Таким чином, загальний коефіцієнт
буде більшим, ніж у людини, яка вийшла
на пенсію після 2000-го року, – пояснив
Андрій Рева.
Разом з тим усі зміни відбуватимуться
в рамках бюджету Пенсійного фонду.
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БУДЬМО ЗДОРОВІ

Про доступні ліки та сімейних лікарів


У КИЄВІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
ЗАЛУЧЕНО БЛИЗЬКО 600 АПТЕК

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Про це на брифінгу повідомила
директор Департаменту охорони
здоров’я Київської міськдержадміністрації Валентина Гінзбург. За її
словами, бюджетом міста на нинішній рік на це передбачено 75,4
млн гривень, проти 52 мільйонів в
минулому році. На сьогодні такою
можливістю скористалися більше 70
тисяч пацієнтів-киян, які хворіють
на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет другого типу та
бронхіальну астму. Обсяг фінансування по виданих препаратах склав
10,2 млн гривень.
В столиці збільшена мережа аптек, які
доступні для реалізації цієї програми. Скажімо, якщо торік у ній були задіяні 346 аптек,
то цьогоріч уже більше 600.
– Ми запрошуємо киян, які мають патологію, відвідати свого лікаря та скористатися
можливістю виписати відповідні рецепти та
отримати ліки для профілактики захворювання, – сказала Валентина Гінзбург.
Вона також повідомила, що 2 квітня стартує загальнонаціональна кампанія «Обери
собі лікаря», яка передбачає підписання
відповідної декларації. Документу, який є
підтвердженням, що пацієнт хоче обслуговуватися саме в обраного ним лікаря, а держава
буде сплачувати йому заробітну плату.
– Всі амбулаторії Києва на 100% готові
підписувати декларації На сьогоднішній
день можливістю електронного запису до
лікаря можуть користуватися більше 800
тисяч киян – всі вони вже є у базі даних,
–підкреслила пані Гінзбург.

Кожен киянин має сам зробити свій вибір. Тут доречно нагадати, що до лікарів
первинної ланки відносяться сімейні лікарі,
терапевти та педіатри. Отже, всі маємо
подумати і визначитися, в якого лікаря бажаємо лікуватися самі та доброю порадою
допомогти у виборі членам своєї родини.
Виходячи зі свого досвіду, спостерігатимемося у сімейного лікаря, якому ви довіряєте,
чи така декларація буде підписана дорослими у терапевта, а на дітей – у педіатра.
Передбачається, що у терапевта може бути
підписано 2 000 пацієнтів, у сімейного лікаря
– 1 800, педіатра – 900 маленьких пацієнтів.
Для підписання декларації необхідно
мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і телефон (номер
домашнього телефону). Якщо йдеться про
дітей, то обов’язково треба надати свідоцтво
про народження.
Отже, ви маєте прийти у відповідний лікувальний заклад, звернутися до лікаря, якого
ви знаєте і якому довіряєте, після заповнення
декларації в електронній версії – підписати
її. В кожному медичному закладі буде визначена відповідальна особа, яка допоможе
роздрукувати декларацію у двох примірниках
для додаткового корегування та підписання.
В подальшому цим документом визначатиметься співпраця пацієнта з обраним лікарем
на користь вашого здоров’я, профілактики
можливих захворювань та ускладнень.
Говорячи про переваги нової системи,
передусім для пацієнта, варто відзначити, що
вкрай важливо, аби кожний громадянин мав
свого лікаря. Він знатиме традиції і звички
сім’ї, ті чи інші спадкові захворювання.
Це дозволить запобігти більшості з них.
Зокрема своєчасно скерувати до певного
вузькопрофільного спеціаліста, який почне
ефективне лікування.

ЯРМАРКИ

Де скупитися

вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського,
2-а та вул. Т. Драйзера);
 в Дніпровському – на вул. Бучми, 2-10;
 в Оболонському – на вул. П. Калнишевського, 1-5;
 в Печерському – на вул. Катерини Білокур;
 в Подільському – на просп. Степана Бандери (біля
Куренівського парку);
 в Святошинському – на вул. Булгакова, 10-13/1;
 в Солом’янському – на вул. Героїв Севастополя,
42 (в межах вул. М. Донця та Героїв Севастополя, 35-а);
 в Шевченківському – на вул. В. Василевської, 1-17.

Як повідомили «Вечірці» в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, у п’ятницю,
суботу і неділю в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема 30 березня в місті торгуватимуть:
 в Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, на просп. Академіка Глушкова, 25-53;
 в Дарницькому – на вул. Анни Ахматової, 31, на
перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
 в Дніпровському – на вул. Гродненській, 1/35-17а, на вул. Алма-Атинській, 64-74;
 в Печерському – на перетині вул. Л. Первомайського та І. Мечникова, у пров. Виноградному, 4-б;
 у Подільському – у пров. Полковому (в межах вул.
Білицької та Полкової);
 в Святошинському – на вул. Підлісній, 8, на вул.
Сільській, 16;
 у Солом’янському – на вул. П. Козицького (в межах вул. Металістів та Смоленської), на вул. Керчинській
(в межах вул. Донецької та Мартиросяна);
 в Шевченківському – на вул. Ружинській, 16-18
(біля скверу), на перетині вул. О. Гончара, 65-а та Б.

У неділю ярмарки відбудуться:
Хмельницького, 94, на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4,
на вул. Ризькій, 1, на вул. Деревлянській, 16-20.
У суботу в столиці ярмаркуватимуть:
 в Голосіївському районі на вул. Голосіївській,
4-10, на вул. Паньківській;
 в Дарницькому – на вул. Ревуцького, на перетині
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
 в Деснянському – на вул. Маршала Жукова (в
межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), на

 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.

реклама
реклама
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У них не було
романтичних побачень...
Колишня старший боєць 72-ї окремої
механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а нині співробітник
Києво-Святошинського військкомату
Ольга Бенда отримала перемогу
в Інтернет-конкурсі Miss military
fantasy, що проводився серед усіх
підрозділів
п
пі
дрозділів ЗСУ. На фотографії тендітної
д
ді
тної привабливої жінки її вінок
та вишиванка різко дисонують із
камуфляжем та… протезом лівої
ноги, яку вона втратила на
Донбасі.
На початку 2016-го Ольга підписала
контракт на службу в Збройних силах
силах,
пройшла курс військової підготовки в
Міжнародному центрі миротворчост
миротворчості
та безпеки й була зарахована до
взводу матеріального забезпезабезпе
чення 72-ї окремої механімехані
зованої бригади. У бойо
бойових діях із автоматом у
руках
р
ру
ках участі не брала
брала,
але вправно орудувала
черпаком – готувала
хлопцям смачну їжу
їжу,
адже до війни працю
працювала кухарем у піцерії
піцерії.
Причому робила це
практично на пере
пере-

довій – під Авдіївкою, куди восени перевели сином переїхати до його мами у Київ, де вони
мешкають і нині.
кілька підрозділів їхньої бригади.
– Я тричі на день готувала по кілька страв наче
– А прикладом мужності для мене став Вадим
на невелике весілля – майже на 70 чоловік, – роз- Свириденко – уповноважений Президента з
повіла жінка. – З ранку 14 травня минулого року питань реабілітації учасників АТО, – говорить
розпочався інтенсивний обстріл. Я прокинулася Ольга Бенда. – Він втратив на війні руки і ноги,
від страшного вибуху під самим будинком – мене але живе активніше багатьох здорових чоловіків,
просто викинуло з ліжка. Ліву ногу розтрощило і мене всіляко підтримує. Найнадійнішою ж моєю
осколком. Стала звати на
опорою є чоловік Олексій,
допомогу, але рот і ніс
з яким ми побралися більбули забиті глиною. Мене Після реабілітації Ольга дуже не ше року тому. У нас не було
таки почув побратим
хотіла полишати армію, тож романтичних побачень – за«Сократ» і допоміг ви- написала прохання міністру обо- мість них фронтові зустрічі,
братися з оселі. В лікарні,
які назавжди скріпили нашу
рони, і невдовзі їй запропонували любов… Медового місяця в
коли йшла підготовка до
операції, я просила збе- роботу у військкоматі. А ще веде екзотичних країнах у нас теж
регти ногу. Але медики домашнє господарство і активно не було. Замість цього поїхане всесильні…
займається спортом – хоче взя- ли на гірськолижний курорт у
Наплакавшись та опа- ти участь у «Іграх нескорених» Тисовець, де я навіть зійшла
нувавши себе, Ольга
без милиць на місцеву гору –
зателефонувала мамі
понад кілометр заввишки.
й сказала, що отримала поранення, але не
То була не перша і не остання підкорена
смертельне. Потім подзвонила товаришу з 72-ї Ольгою Бендою життєва вершина. Вона звикла
бригади Олексію Бенді, з яким вони вже п’ять долати труднощі й жити повноцінним життям.
місяців були знайомі, хоча бачилися всього Після реабілітації Ольга дуже не хотіла полишати
кілька разів – він служив гранатометником на армію, тож написала прохання міністру оборони,
іншій позиції. Комбат дав йому відпустку, і той й невдовзі їй запропонували роботу у військкоуже на другий день був у лікарні. Олексій майже маті. А ще вона веде домашнє господарство й
цілодобово доглядав її і заспокоював: «Головне, активно займається спортом – хоче взяти участь
що ти вижила. У тебе вціліло коліно, значить, у «Іграх нескорених», для чого їй волонтери
буде легше ходити на протезі. Знай, що я тебе навіть зібрали кошти на спортивний протез.
ніколи не покину».
Ходить на курси водіїв, допомагає пораненим
Через місяць Ольгу направили до Ірпінського у госпіталі та займається громадською роботою.
військового госпіталю, де вже буквально за два
– У мене щодня – купа справ, і від такого
тижні вона стала на протез. І хоча перші кроки ритму життя я отримую велике задоволення, –
давалися із великим болем та сльозами, вона говорить Ольга Бенда.
вперто навчалася ходити, щоб не бути обузою
Микола ПАЦЕРА
іншим. Згодом Олексій запропонував їй із

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

У пошуку головної ролі


МОЛОДА ЕКС-ДОНЕЧЧАНКА ЗНІМАЄТЬСЯ В ТЕЛЕСЕРІАЛАХ І ПРАЦЮЄ
НАД ВЛАСНИМ БІЗНЕС-ПРОЕКТОМ

Андрій КОВАЛЕНКО

Діані Фішер – 24 роки. З них більше
двох десятиліть вона прожила в Донецьку. Вже понад три роки мешкає в Києві. Навесні 2014-го, коли
на Донбасі почалася війна, дівчина
навчалася на третьому курсі юридичного факультету Донецького
університету економіки та права.
– Я дуже болісно сприйняла трагічні
події весни-літа 2014 року, як і більшість
людей у Донецьку, – розповідає «Вечірці»
Діана Фішер. – Не вірилося тоді, що в моєму
рідному місті може відбуватися такий жах
– коли посеред білого дня почали зникати
і гинути люди. Все це відбувалося на моїх
очах. Це був чи не найважчий період у
моєму житті.
Діана планувала після здобуття вищої
освіти переїхати до Києва. Вважала, що в
столиці набагато більше умов для самореалізації, професійних і життєвих перспектив.
Та, на жаль, довелося залишити Донецьк
раніше. «Влітку 2014-го ми з сім’єю поїхали в гості до знайомих у Запоріжжя. І вже
звідти, зібравши свої речі, я вирушила до
Києва. Це було цілком усвідомлене рішення.
Батьки допомогли з переїздом, – пригадує
співрозмовниця. – Як мене зустріла столиця? Чесно кажучи, спочатку взагалі не
хотіла приймати… Думала, що всі труднощі
вже позаду, проте ще чимало випробувань очікували попереду. Кияни не лише
недолюблювали донецьких, а й боялися
здавати їм квартири. Від свого брокера
почула не одну відмову від орендодавців.

Тоді це мене неприємно здивувало: адже
я хоч і приїхала із зони АТО, але ж не маю
жодного відношення до бойових дій! Утім,
назагал кияни – доброзичливі люди. Згодом я комфортніше себе стала почувати в
столиці. Мені дуже подобається Київ, його
мальовничі пейзажі, стародавня й сучасна
архітектура. У нього якийсь особливий,
вільний дух!».
Вищу освіту дівчина закінчувала вже в
столичному, приватному виші – Київському
університеті сучасних знань. Утім, отримавши диплом юриста, збагнула, що правнича
робота – це не її покликання.

Скажу чесно: раніше
я боялася найменших
проблем як вогню. Зараз, навпаки, готова
до будь-яких труднощів
– Важко планувати найближче майбутнє,
коли опиняєшся в незнайомому місті, де
немає ні знайомих, ні засобів для існування,
де ти, по суті, нічого не знаєш, – зізнається
Діана. – Втім, будучи людиною більш інтуїтивного, аніж раціонального складу, я
поклалася на своє внутрішнє чуття. Намагалася влитися в ритм цього чудового міста
і почати життя по-новому. Мене охопило
море амбіцій і задумів, хотілося «всього й
одразу».
Діана почала шукати роботу, цей процес
затягувався. В якийсь момент їй спало на
думку спробувати себе в модельному бізнесі.
Протягом певного часу заробляла участю в
рекламному показі нових моделей одягу.
Паралельно працювала арт-візажистом.

Пізніше з’явилася можливість закінчити
акторські курси при продюсерському центрі. Відтак вирішила спробувати себе на
телебаченні та кіно.
– Раніше я думала, що тут можна заробити
порівняно легкі гроші, – ділиться враженнями «столична донеччанка». – Та виявилося,
що це не так. Довелося довго «блукати»
численними виснажливими кастингами.
Поки мене, нарешті, не запросили на кілька
невеличких ролей. Так, пощастило знятися
в ролі «красивої дівчини» в телесеріалі
«Нити судьбы» («Мереживо долі»), що демонструвався на каналі «Інтер». А в стрічці
«Шлях Мерця» я була… вампіром. Можливо,
таким чином режисер віддав данину моїй
характерній зовнішності «жінки-вамп».
Були й інші проекти. Згодом я зрозуміла,
що насправді акторська робота є пекельною.
Адже часто доводиться не лише вживатися в
роль, а й пристосовуватися до різних, іноді
спартанських умов, працювати по 12, а то
й більше годин на добу. Втім, продовжую
зніматися і далі – попри все, бажаю перейти
на вищий щабель майстерності й зіграти у
більш масштабних ролях.
За період київського життя Діана заприятелювала з багатьма цікавими й творчими
людьми. Відтак, виникла підприємницька
ідея на найближче майбутнє. Причому, в дотичній до її нинішньої діяльності сфері, яку
дівчина вже непогано вивчила зсередини.
– Нині ретельно працюю над бізнес-планом – плануємо відкрити відео– і фотостудію, – зізнається Діана Фішер. – На старті
співпрацюватимемо з модельними агенціями, проте надалі передбачаємо розширення сегментів. Очікуємо долучитися до
інших напрямків, як-то рекламний бізнес,

власний продакшн тощо. Щоправда, не все
так просто. Звісно, відкриття студії – це не
процес одного тижня чи навіть місяця. Тут
і гроші не все вирішують, як у нас прийнято
вважати. Найперше ж, для відкриття будьякої справи потрібно, як мінімум, скласти
й заповнити «тисячу й один» дозвільний
документ, підписати купу паперів. Не кажучи
вже про створення, підтримку і просування
іміджу. Та я налаштована оптимістично,
адже ми намагалися в нашому бізнес-плані
продумати все до найдрібніших деталей.
Скажу чесно: раніше я боялася найменших
проблем як вогню. Зараз, навпаки, готова до
будь-яких труднощів. Якщо вони з’являються
на моєму шляху, значить, так потрібно. Отже,
роблю все, щоб їх долати, наближаючися
крок за кроком до поставленої мети.
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Законодавчі новації, що
стосуються ритуальних
послуг, можуть призвести
до нових видів хабарництва і чималих проблем під
час поховання небіжчиків.
До недавніх часів правила
поховання були такими: коли
хтось помирав, до нього виїжджала «швидка», лікарі констатували смерть, а тіло померлого
відправляли до моргу…
Починаючи з березня нинішнього року набула чинності нова
норма Кримінального процесуального кодексу – поховання
осіб, які загинули чи вмерли
при нез’ясованих обставинах,
неможливе без судово-медичної експертизи (СМЕ), а для її
проведення потрібно отримати
рішення суду.
– Мало того, що Верховна Рада
отруює життя живим, вона ще й
добралась до мертвих, – вважає
експерт із соціальних питань
Андрій Павловський. – Повністю абсурдні правки вдарять
по громадянах України. Вони
ускладнять процедуру поховання
й призведуть до перевантаження
роботи судів. Судді вже в паніці,
бо уявляють, що почнеться. Щоб
прискорити поховання, люди
даватимуть хабарі експертам,
патологоанатомам. Відкривається широка корупційна нива,

Добрались
і до мертвих…


НА РИНКУ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВИНИКЛИ НОВІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

на якій коситимуть «бабло» дуже
довго і продуктивно…
Такої ж думки дотримується й Денис Монастирський,
експерт програми реформування правоохоронної та
судової систем Українського
інституту майбутнього. На
його думку, зацікавлені особи
можуть сприяти «потрібним»

рішенням правоохоронців, що
створить додаткову корупційну
загрозу.
В будь-якому разі крайніми стануть родичі небіжчика:
очікуючи на поховання, вони
будуть змушені звертатись
до приватних структур, котрі
мають спеціальні холодильні камери. Ці «задоволення»

коштують недешево – щодоби
за утримання тіла доведеться
сплачувати не одну сотню гривень. Окрім того, можливості
«приватників» доволі обмежені.
З огляду на це, хаос у даній
сфері передрікають навіть учасники ринку ритуальних послуг.
Проблема ускладнюється ще й
тому, що процедура констатації
смерті людини та видачі її тіла
для поховання регламентується
різними нормативними актами,
які суперечать один одному.
Так, у статті 238 КПК написано: «Після огляду труп підлягає
обов’язковому направленню для
проведення судово-медичної
експертизи для встановлення
причини смерті».
Водночас існує спільний
наказ Мінохорони здоров’я,
МВС та Генпрокуратури
(№ 1095/955/119): якщо при
огляді тіла не виявлено ознак
насильницької смерті, то довідка
про смерть і дозвіл на поховання
видається без проведення СМЕ.
Як ці два документи вдасться
«примирити» на практиці, покаже час…

ДО ТЕМИ

«Нас очікує правовий колапс»
Зміни, які були внесені до Кримінального процесуального кодексу,
суперечать Конституції і створюють масу проблем для районних
слідчих-поліцейських, які не мають статусу юридичних осіб. Про
це «Вечірці» повідомив адвокат,
колишній заступник генпрокурора
Олексій Баганець.
ПРОБЛЕМИ З ЕКСПЕРТИЗОЮ

– Олексію Васильовичу, поясніть, що
кардинально змінилося після внесення
змін до КПК?
– Головна зміна полягає в тому, що відтепер для встановлення причин смерті
людини у кримінальному провадженні лише
слідчий суддя може призначити судову
медекспертизу. А слідчі органи за погодженням з прокурором чи сам прокурор
тільки мають право до нього звернутися
зі своїм клопотанням.
– В яких випадках це відбувається?
– У разі насильницької смерті, смерті,
що виникла при нез’ясованих обставинах,
внаслідок нещасного випадку чи самогубства людини, а також тоді, коли покійний
знаходився у лікарні менше доби. У таких
випадках спочатку реєструється кримінальне
провадження, визначається слідчий, потім
прокурор-процесуальний керівник, а потім
слідчий і прокурор можуть клопотати про
призначення медекспертизи. Тобто, віднині
слідчий не має права її призначати. Він
лише реєструє кримінальне провадження
в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Тут є ще один момент. Річ у тому, що
слідчий повинен звертатися не до свого місцевого суду, на території якого знаходиться
цей підрозділ поліції, як це було раніше, а
тільки до того суду, на території якого знаходиться орган досудового розслідування,
зареєстрований як юридична особа.
– Як це може бути на практиці?
– Скажімо, слідчий працює у підрозділі
Нацполіції у Білій Церкві. Щоб отримати
дозвіл на проведення судмедекспертизи, він

повинен звертатися не до Білоцерківського
міськрайонного суду, а до Шевченківського
райсуду міста Києва. Тобто, треба звертатись
туди, де знаходиться управління Нацполіції
Київської області, яке і є юридичною особою.
Уявіть ситуацію: десятки чи навіть сотні
слідчих звернуться зі своїми клопотаннями:
для проведення судмедекспертизи чи обшуків, отримання тимчасового доступу до
речей чи документів, з метою застосування
запобіжних заходів тощо. Таким чином,
доведеться очікувати чимало часу, щоб
одержати ухвалу слідчого судді.
– Скільки ж чекатимуть родичі на
те, щоб небіжчик «отримав» дозвіл на
відправлення до моргу?
– І тиждень, і два, і три... Все залежатиме
від кількості слідчих суддів в конкретному
суді та їх навантаження.

ЧОМУ ІГНОРУЮТЬ
КОНСТИТУЦІЮ?

– Чи є якісь обмеження, скажімо, у
Шевченківському суді щодо кількості
таких звернень?
– Так. Нещодавно мені повідомили, що
в цьому райсуді начебто вже встановили
такий порядок: щодоби там прийматимуть
не більше сотні клопотань слідчих і проку-

рорів. Саме тому я неодноразово заявляв
про те, що треба виправляти цю так звану
депутатську поправку, яку внесли до КПК
ще торік під час ухвалення нового закону.
– Але ж депутати стверджують інше –
ніяких проблем із похованням не буде,
оскільки їх правка стосується лише кримінальних проваджень…
– Нехай не розповідають казочки для
тих людей, які не розбираються в цих питаннях. Ми ж і говоримо якраз про те, що у
кримінальних провадженнях ускладнюється
процедура призначення судмекспертизи та
отримання її висновку. Не треба забувати,
що проблема поховання торкнеться, насамперед, родичів тих людей, які померли при
нез’ясованих обставинах.
– Який вихід з цієї ситуації?
– Потрібно негайно внести нові законодавчі зміни, щоб відмінити або хоча
б відтермінувати ці так звані поправки.
Відверто кажучи, мене прикро дивує, чому
ніхто не прислухався до представників Національного антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури? Зверніть увагу:
з моменту його ухвалення минуло півроку.
І лише після того, як він набув чинності, всі
раптом схаменулись і заметушилися. Таке
враження, ніби це було зроблено навмисно,
аби паралізувати правоохоронну систему.
Адже у новому законі закладені й інші доволі
небезпечні норми…
– Що саме ви маєте на увазі?
– Наприклад, змінився період обчислення
строків досудового розслідування: законодавці фактично скасували передбачений
Кримінальним кодексом строк давності
для кожного виду злочинів. Якщо раніше за
вчинення особливо тяжких злочинів були
передбачені строки давності до 15 років,
то тепер після цих змін ситуація інша – у
разі, коли повідомлення про підозру не було
оголошене протягом 18 місяців, кримінальне
провадження підлягає закриттю. Йдеться про
сотні тисяч таких справ. На жаль, до роботи
над змінами у КПК не залучили фахівців…
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Стартуй
сьогодні
Олена ЛАРІНА

З 28 березня розпочнеться перший етап соціального проекту
«Стартуй сьогодні з SEOWAVE».
Цей проект реалізують у чотири
етапи протягом року. Сама ідея конкурсу полягає в тому, що кожні 3 місяці
соціально відповідальний бізнес буде
розігрувати серед учасників проекту
сертифікати на розробку сайту за оголошеними напрямками діяльності.
Учасником соціального проекту може
стати кожен, хто має бізнес-ідею в
тому чи іншому напрямку.
Стосовно того, як прийшло розуміння створення такого проекту «Вечірці»
розповіла Тетяна Аборонок, виконавчий директор групи компаній
SEOWAVE:
– Ініціатива розпочалася з того, що
до нашої компанії звернувся ветеран
АТО з бізнес-ідеєю для реалізації в
мережі Інтернет. Розуміючи, що кожен
день ці люди захищають нас та наші
родини і те, скільки всього вони зробили для України, ми вирішили, що
вони заслуговують на шанс зробити
свій бізнес безкоштовно, у рамках
цього соціального проекту. Ми допомагаємо нашим учасникам виключно
своїми ресурсами. Залежно від запитів
учасників, сфери, в яких ми будемо
розігрувати сертифікати на розробку
сайту, – будуть змінюватися. Тому що
ініціатива виникла саме при діалозі
з учасником АТО, ми вирішили, що
це буде перший напрямок, в якому
ми зможемо допомогти реалізувати
свій бізнес

Також до реалізації проекту «Стартуй сьогодні» долучилася одна із засновниць інформаційної платформи Veterano Service Лариса Микить.
За її словами, головна мета участі
Veterano Service в соціальному проекті –
це мотивація для тих, хто повернувся
з фронту і хоче змінити власне життя.
– Хочеться ближче познайомити
споживачів з якісним українським
продуктом і послугами від ветеранів.
Їхні історії – наше натхнення! Для ветеранів-підприємців, які започаткували
свою справу, одним із найважливіших
засобів реклами є сайт. На жаль, не
у всіх є можливість оплатити якісний сайт, який буде конструктивною
та важливою сходинкою до успіху
власної справи. І от тут на підтримку
ветеранським проектам приходять
такі хороші ініціативи, як «Стартуй
сьогодні», – наголосила пані Микить.
Результати конкурсу будуть оголошені після 28 квітня. Також на всіх
учасників соціального проекту чекає
додатковий бонус – всі ті, хто повторно
зареєструє свій проект в Громадському бюджеті міста Києва (з 15 по 28
квітня), візьме участь у додатковому
незалежному розіграші сертифікату
на розробку сайту.
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Професія –
боронити Вітчизну
Петро ЗУБЕНКО

«Київ заговорить
англійською»
 ТАКУ НАЗВУ МАЄ ПРОЕКТ, ЩО СТАРТУВАВ
У СТОЛИЦІ
Андрій КОВАЛЕНКО

Безкоштовне вивчення киянами найпоширенішої
мови міжнародного спілкування стало можливим
завдяки Громадському бюджету-2. Проект освітньої
онлайн-платформи Lingva.Skills, представлений на
конкурсі Асоціацією інноваційної та цифрової освіти,
посів четверте місце серед понад 800 робіт.
Успіх проекту навряд чи є випадковим. Оскільки він став логічним продовженням всеукраїнської ініціативи «Україна заговорить
англійською».
– Під час реалізації цього проекту виникла ідея організувати
безкоштовні курси для киян, – поділилася з «Вечіркою» заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Наталія Локтіонова. – Єдина різниця, що для України – це лише
Інтернет-платформа, а для киян – ще додатково і розмовні клуби
(Speaking Clubs), і вебінари, і перегляди фільмів – словом, комплексна система навчання. Наша програма забезпечить доступ
жителів столиці до міжнародних інформаційних та освітніх мереж,
уможливить роботу з іноземними документами і джерелами. Найголовніше – розширить спілкування із закордонними колегами і
друзями. Як на мене, важливість наших курсів англійської мови
значно зростає на тлі амбітних планів Києва стати туристичним
центром та інвестиційно привабливим містом Європи і світу.
За словами пані Локтіонової, кияни активно голосували за проект безкоштовних курсів, оскільки онлайн-платформа Lingva.ua
вже є широко відомою в країні.
– Про нашу діяльність чудово обізнані у столичній владі, а також –
серед державних структур і громадських інституцій, дотичних до
освітньої діяльності. Програма і зміст Lingva.Skills були офіційно
затверджені Міністерством освіти і науки України, – веде далі
Наталія Локтіонова. – До речі, Асоціація не замовляла жодних
платних статей чи іншої реклами. Так, ми маємо власну сторінку
на Facebook, свій Telegram-канал. Успіх проекту в тому, що він
спрямований не на певну локальну аудиторію, а є корисним для
всіх киян. До того ж, була широка інформаційна кампанія щодо
самого Громадського бюджету – і в метро можна було побачити
рекламу, і в медіа, і на сіті-лайтах на київських вулицях.
Показово, що за результатами незалежного соціологічного
дослідження «Знання українських навчальних проектів в Інтернеті у жовтні-листопаді 2017 року» (проводилося за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»), платформа Lingva.Skills
виявилася найвпізнаванішою серед респондентів (24%).
Однією з безперечних переваг проекту є можливість для учасників курсів безкоштовно навчатися на онлайн-платформі у зручний
для них час. І, що важливо, з’являється можливість опанувати
англійську для людей із «нульовим» рівнем, котрі ніколи раніше
її не вивчали. Слухачі курсів послідовно навчаються на чотирьох
рівнях (А1 і А2, В1 і В2). Виконавши 150 уроків, переходять на
вищий щабель. Паралельно учасники платформи Lingva.Skills
відвідуватимуть розмовні клуби (групами до 400 осіб) і перегляди
фільмів англійською мовою з наступним обговоренням.
Усі зареєстровані братимуть участь у вебінарах (їх буде 16) з методологом курсів Віталієм Зубковим – поліглотом і психолінгвістом
із 20-річним стажем викладання п’яти іноземних мов (англійської,
німецької, французької, італійської та іспанської). Після успішного
навчання слухачі отримають диплом курсів Lingva.ua.
Сама ж методика навчання побудована унікальним чином: тут
немає нудного завчання граматичних правил. Жива розмовна мова
набагато краще засвоюється завдяки візуалізації, різним графічним
зображенням. Акцент робиться на тому, щоб не заучувати окремі
слова, а пов’язувати їх із різноманітними асоціаціями, навіть
парадоксальними. І головне – вживати їх у певному контексті, на
рівні лінгвістичних шаблонів англійської. Відтак мовні конструкції
відкладаються в довготривалій пам’яті.

Більше тисячі киян торік підписали контракт зі Збройними
силами України. Звісно, для багатомільйонного міста це –
краплина в морі. Та якщо врахувати, що у столиці можна
заробити значно більші гроші й не вдягаючи військового
камуфляжу, то таку диспропорцію зрозуміти можна.
Все-таки армія, хоч і контрактна, не курорт, тут треба
жити за військовим розкладом і виконувати цілком конкретні завдання, іноді з ризиком для життя.
Сьогодні на строкову військову
службу юнаків призивають з 20
до 27 років, а на службу за контрактом – з 18-ти. Тобто, доки
«сурма не покличе» виконувати
чоловічий обов’язок, є два роки на
роздуми: строкову службу обрати
чи контрактну.
– Торік 82 призовники з Києва
вирішили служити за контрактом,
– каже заступник начальника
відділу комплектування та призову (підготовки до військової
служби) Київського МВК Андрій
Шевелюк. – Там є свої переваги,
зокрема у соціальному і грошовому
забезпеченні. Якщо військовослужбовці строкової служби отримують
220 грн на місяць, то контрактник –
від 7 тисяч, у залежності від займаної посади і терміну вислуги.
При виборі військового фаху, насамперед, враховують побажання
самого військовослужбовця, але з
урахуванням стану здоров’я, морально-ділових якостей (проводиться професійно-психологічний
відбір) і, зрештою, в залежності
від наявності вакантних посад
в тих частинах, куди його потім
планують направити. У війську
мало лише бажання претендента:
перш ніж його візьмуть на військову службу, потрібно пройти
ретельний відбір.
Наприклад, свого часу військовослужбовець проходив строкову військову службу на посаді
«командир танку». Звільнився в
запас. А через деякий час захотів повернутися на свою посаду.
Проте з роками навички втрачаються, потребують відновлення.
Якщо військовослужбовець брав
участь у бойових діях на Сході
країни і з моменту звільнення
ще не минуло року, його можуть
направити безпосередньо до військової частини. Якщо більше,
він все одно їде до навчального
центру і там проходить навчання
від одного до трьох місяців. Для
призовників, які раніше не мали
військово-облікової спеціальності,
цей термін може сягати півроку.
Тобто, вони все одно здобувають
військово-облікову спеціальність
і приходять у військову частину
підготовленими спеціалістами.
Є люди, які вирішили змінити
спеціальність. Був механіком-водієм, а став гранатометником або
кулеметником.
Може стати у пригоді й цивільна
спеціальність, якщо вона потрібна
Збройним силам. Зараз, приміром,
великим попитом в українському
війську користується все, що пов’язане з технікою – комп’ютерами,
безпілотними літальними апаратами. До речі, багато людей, які
займалися «безпілотниками», із
заводу Антонова пішли на службу
за контрактом.
Граничний вік перебування на
службі для солдатів і сержантів – 60

років. Тобто, якщо вам 57, то в армію вас візьмуть лише, коли доведете свою потрібність, і командир
частини за вас клопотатиме перед
вищим командуванням. Перший
контракт укладається на три роки,
потрібно, аби був час пройти хоча
б один контракт.
– Були випадки, люди і в 59 приходили до навчального центру, –
каже Андрій Шевелюк. – Казали:
я служитиму. А їм відповідали:

– Згідно з Указом Президента України, військовослужбовців
строкової служби забороняється
залучати до проведення Антитерористичної операції в Донецькій
та Луганській областях, – розповідає Ігор Слюсаренко. – Тільки до
навчальних центрів і військових
частин, які знаходяться в місцях
постійного перебування. Військовослужбовці контрактної служби
в залежності від завдань, які визначені перед частинами, можуть
залучатися до АТО. Буде чи не буде
проходити він службу на Сході країни, залежить від того, які завдання
стоять перед частиною.
Військовослужбовцям, які
призвані на військову службу за
контрактом, надається місце для
проживання в гуртожитках поліпшеного планування. Для сімейних
передбачені гуртожитки сімейного
типу. Вони мають право ставати
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ви не встигнете пройти навчання
в навчальному центрі, як ми вас
повинні будемо звільнити.

Як показує досвід, третина тих, хто в минулому підписав контракт, – учасники АТО.
Вони роблять свій вибір
свідомо
Окремо йде призов осіб офіцерського складу. Вони проходять підготовку чи перепідготовку
при вищих навчальних або вищих
військових навчальних закладах.
Граничний вік перебування офіцерів на військовій службі трохи
менший, ніж у солдатів. До 55
років – полковник, лейтенант,
старший лейтенант, капітан – 45,
майор – 50.
А чи можливе на контракті просування по службі, присвоєння
військових звань?
– Все залежить від освіти, – каже
заступник військового комісара
по роботі з особовим складом
та громадськістю Київського
міського військового комісаріату
Ігор Слюсаренко. – Під час служби,
якщо військовослужбовець має
вищу освіту, бойовий досвід, його
направляють на курси, після проходження яких при вищих військових
навчальних закладах він отримує
військове звання молодшого лейтенанта. Кожен військовослужбовець
після підписання другого контракту
може здобувати вищу освіту.
Між іншим, це не тільки чоловіча професія. Торік 160 жінок
пішли на військову службу. На різні
бойові посади, навіть снайперами.

на житлову чергу. Крім того, для
контрактників встановлений робочий день, якщо це не бойове чергування чи служба безпосередньо
в районах проведення антитерористичної операції й виконання
бойових завдань. Дозволено вільний вихід за територію військової
частини.
За яких підстав контракт може
бути розірваний достроково?
Міністерство оборони може розірвати контракт, якщо людина не дотримується його умов:
не бажає виконувати обов’язки
військової служби, зловживає
спиртним тощо. Військовослужбовець – якщо командир військової
частини з тих чи інших причин
не може виконати вимоги щодо
забезпечення контракту, а також
за станом здоров’я, за сімейними
обставинами.
Чому люди обирають службу
за контрактом? Що стає для них
вирішальним чинником? У кожного свої особисті обставини. Як
показує досвід, третина тих, хто
в минулому підписав контракт, –
учасники АТО. Вони роблять свій
вибір свідомо. Деякі військовослужбовці – тому що вважають
себе патріотами. Інші – через
сімейні обставини, для когось
переконливим аргументом стає
стабільне грошове забезпечення.
40 відсотків громадян, які підписали контракт торік, мають вищу
освіту: юристи, фінансисти, лікарі.
І це не може не тішити – наше
військо змінюється якісно. А отже,
зможе гідно виконати головне
завдання, яке на нього покладається, – дати відсіч будь-якому
загарбнику.

СПОРТ-ТАЙМ
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Ірина ДЕРЮГІНА
ДЕРЮГІНА::

«Гімнастку робить примою
не гарна зовнішність»
Олександр ПИРЛИК

Ім’я цієї привабливої жінки з характером справжньої «залізної
леді» уособлює славетну епоху
розвитку вітчизняної художньої
гімнастики. Ірина Дерюгіна звикла
бути першою у спорті і не має наміру поступатися комусь лідерством
на тренерській ниві.
– Наскільки популярна художня гімнастика сьогодні?
– Досить сказати, що вона залишилася
тим видом спорту, в який ведуть дітей.
Одним із наймасовіших в Україні. Водночас художня гімнастика популярна і в
усьому світі. Вона входить у десятку видів
спорту, які дивиться,сприймає аудиторія.
У нас дуже багато здібних дітей. Але немає
залів. За всі роки незалежності жодного залу
не побудовано, багато приміщень просто
забирають. Ми тренуємося у залах, яким
понад півстоліття. Висота там – 10 метрів,
а потрібно – щонайменше 14.
– Відсутність умов для тренувань –
проблема не лише гімнастики…
– У світі існує кілька моделей піклування
про спорт. Є китайська модель, коли держава бере на себе практично все. Є модель
європейська, коли види спорту першої десятки, які цікавлять рекламодавців, просто
забирають приватні особи й заробляють
на цьому. А у нас залишилась радянська
система. На словах ми рухаємося до Європи,
а реально ще живемо в СРСР. Наприклад,
в звичайному спортивному центрі – мінімальний оклад. За такі гроші ніхто не піде
працювати. У спорті неможливо робити це

3-4 години й отримувати «копійки». Один із
варіантів виходу я вбачаю в наданні федераціям своєрідного «поштовху». Наприклад,
у деяких країнах дають бізнес, дарують
готелі, щоб у федерацій були якісь додаткові
джерела фінансування, і щоб не залежати
від примх чиновників чи представників
великого бізнесу, які сьогодні люблять, а
завтра не люблять спорт. До того ж дуже
погано впливає на фінансування затяжна
війна на сході...
– Попри це підтримка необхідна саме
зараз?
– Так, нехай це буде звучати пафосно,
але якщо нині спорт не підтримати, то ми
його просто втратимо. Багато професіоналів
просто їдуть від нас. Ми ж намагаємося
зберегти все тут. Я працюю в Україні, але
мені б хотілося, щоб і Україна іноді «спасибі»
говорила: дітям, тренерам, які працюють,
як коні, вибачте на слові. Ось цього я не
відчуваю. Зараз у нас є спортсмени, що на
підході до світових п’єдесталів. Їм потрібно
трохи допомогти, щоб у них виросли крила,
щоб вони повірили в себе, у те, що потрібні
своїй країні.

Для мене ж професійний спорт — це боротьба. Відчайдушна
боротьба за медаль
– Які якості цінуються у художній
гімнастиці?
– До збірної України потрапляють у
першу чергу дівчата з неабиякою зовнішністю – високі, ставні, довгоногі. Шкода, що
непересічна зовнішність не може зробити
гімнастку примою. Тут потрібен ще й ха-

рактер, і воля, і віра в те,
що ти найкраща.
ща. Все, як
в балеті: є прима,
има, на
яку ти дивишся, й вона
викликає емоції.
ції. А є
кордебалет, в якому
кому всі
балерини однакові
кові і надмірних емоцій не викликають. За такої філософії
лософії я і виховую гімнасток:
к: необхідно
о
виділятися з «сірої
рої маси»,
бути примою, обов’язкобов’язково викликати неабиякі
емоції, а інакше
ше – навіщо все це? Наприклад,
приклад,
Анна Безсонова
а була вихована
на цій філософії,
ії, була примою.
Лідер нашої збірної
рної Анна Різатдінова не мала таких зовнішніх
даних, але її працездатність,
рацездатність,
готовність піти на жертви, аби
досягти результату,
ьтату, сприяли
її фантастичним
им перемогам.
І сьогодні вона
а є лідером не
лише вітчизняної,
ної, а й світової
гімнастики.
– Як проходить
одить робота
над репертуаром
аром гімнасток, аби щоразу
азу дивувати
не лише вболівальників,
івальників, а
й суддів?
– Створення
я репертуару,
мабуть, найважча
жча справа. За
стільки років глядачі
лядачі просто
перенаситились
сь різними гарними й не дуже
е постановками.
Скажу так: над репертуаром працюють усі, але останнє
таннє слово завжди за
мною. Наприклад, ось історія останньої
постановки з м’ячем у нашій команді. У нас

було декілька варіантів музики. М
Мені подобався один варіант,
а дівчатам – інший.
Я два місяці
місяц просто
воювала зі спортсменками і врешті
таки домоглася сво
свого. А ось
із вправами для б
булав ми
швидко знайшли компроміс.
ко
– Про вашу суворість
сув
у
роботі ходять леге
легенди…
– Нещодавно слухала
інтерв’ю представн
представників одного з видів спорту. Журналіст розмовляв з люд
людьми, які,
складалося враженн
враження, їхали
швидше у розважальн
розважальну подорож, аніж боротися за медалі…
Для мене ж професійн
професійний спорт
— це боротьба. Відча
Відчайдушна
боротьба за медаль.
медаль Я своїх
дітей виховую так: якщо
я
не
тягнеш на місце в трі
трійці призерів, я краще візьму когось
молодшого, буду віддавати
від
свої знання тому, хто прагне
перемагати. Для мене людина,
яка не мріє потрапити в трійку
перших – не спортсм
спортсмен. Іноді
в ці моменти я жорс
жорстка. Але
по-іншому не можн
можна. У нас,
на жаль, втрачено дух спорту,
втрачена ниточка мо
мотивації,
що веде до вершини
вершини. Діти не
завжди хочуть напруж
напружуватися,
працювати, боротися
боротися, робити
якісь зусилля. Щоб це подолати,
п
потрібно багато часу, треба брати наступне
покоління й виховувати його по-іншому.

ТУРНІР

Тріумф на «Кубку Дерюгіної»
На Міжнародному турнірі
«Кубок Дерюгіної-2018»
з художньої гімнастики,
українські грації стали
першими у двох фіналах
групових вправ у багатоборстві.
Нашій збірній у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзвяк, Діани
Мижерицької, Валерії Харіної,
Дарини Кобець та Аліни Бухно не
було рівних у вправах з обручем
та м’ячів і скакалками.
У першому фіналі українській
команді вдалося набрати 17,150
балів і обійти суперниць з Ізраїлю
(16,500) та Естонії (16,250). У другому фіналі перемога дівчат була
більш переконлива - 18,850, у той
час, як у ізраїльтянок – 16,300 та
естонок – 15,200.
В індивіудальних змаганнях, як і
рік тому серед українок найбільше
нагород здобула юна Христина
Погранична. Спортсменка вразила не лише своєю грамотною і
чисто виконаною програмою, а й
упевненістю – 14-річна дівчинка
виступала як доросла досвідчена
чемпіонка. До речі, незважаючи
на вік, це не перший успіх Пограничної на міжнародних турнірах.
В активі грації «золото» у вправі з
обручем, вона також виграла три
срібні медалі у фіналах зі стрічкою,
булавами та м’ячем.

Фото Олексія ІВАНОВА
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Повернення
до мистецтва 90-х
Марія КАТАЄВА

У Мистецькому Арсеналі
до 6 травня триває проект
«FLASHBACK. Українське
медіа-мистецтво 1990-х». На
відвідувачів чекають незвичайні роботи. Це не картини
чи скульптури, а відео, яке
стало дуже популярним на
початку 90-х.
– Сьогодні 90-ті вже стали історією.
Цікаво звернутися до них, дати аналітичні оцінки тому, що відбувалося.
Якраз у цей час сучасне мистецтво
України отримало поштовх до розвитку. З’явилися нові пріоритети,
пов’язані в першу чергу з медійним
вектором – мистецтвом нових технологій, відео, – пояснює куратор
проекту Олександр Соловйов.
Кожен митець використовував нові
можливості по-своєму. До прикладу, київські художники Олександр
Гнилицький, Наталя Філоненко та
Максим Мамсиков зняли відео «Криві
дзеркала» на тему шведської родини.
Вони використали справжні криві
дзеркала – і це дало змогу видозмінити зображення, без технічних
засобів його обробки.
Фото Олексія ІВАНОВА

Багато хто звертався до кінематографічної спадщини. Одеський
митець Олександр Ройтбурд доповнив
кадри з фільму Сергія Ейзенштейна
«Броненосець Потьомкін» сюрреалістичними сценами, знятими серед
одеських художників. Його відео
оцінили навіть закордонні куратори,
і зараз воно знаходиться в колекції
нью-йоркського музею сучасного
мистецтва МОМА.
Не оминали увагою митці й репортажі та телепрограми. Львівські
художники Ігор Подольчак та Ігор
Дюрич ще в 1991 році зробили проект Art in space. Вони запустили на
станцію «Мир» свої малюнки. І космонавти, перебуваючи в невагомості,
презентували їх в репортажі. Також
популярним жанром була відеодокументація виставок чи перформансів,
завдяки чому ми можемо побачити,
яким було художнє життя в 90-х. Зверталися автори і до цікавого візуального ефекту «морфінг», який створює
враження плавної трансформації
одного об’єкта в інший.
Загалом специфіка оглядин виставки в її тривалості. Адже на перегляд
кожної з відеоробіт потрібно принаймні кілька хвилин – а в експозиції
понад сто робіт 60-ти художників.
Типовою для українського мистецтва початку 90-х років, на думку
дослідниці Янини Пруденко, є тема
Еросу і Танатосу. Після розпаду СРСР
зникло табуювання тілесності і сексуальності, тому в деяких відеороботах
можна побачити оголені тіла. Ще одна
риса творчості відеохудожників –
оптичні ілюзії, викривлена оптика,
що характерно і для тодішнього щоденного життя.
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Хто з киян не бачив
пам’ятник Тарасові Шевченку в парку навпроти
університету? Бачили,
звісно, але чи запитували себе, наскільки точно скульптор відтворив
риси обличчя Кобзаря,
його постать, одяг. Чому
Шевченко виглядає саме
таким, яким ми його бачимо?

Василь ШКЛЯРЕВСЬКИЙ
ШКЛЯРЕВСЬКИЙ:: «Шевченко –

занадто «бронзовий», і це дуже
шкодить його пам’яті»

ШЕВЧЕНКО
І ФРАНЦУЗЬКЕ
«ДИВО»

Коли Тарасу було років 20 і
він лише мріяв стати художником, у Франції винайшли спосіб
проявлення фотознімків. Їх фіксували на спеціальних пластинах
з великим вмістом срібла. Отож
фотографії були задоволенням
доволі дорогим і здобували
собі місце під сонцем не надто
швидко. Сплеск моди на фото
розпочався 1857 року, коли до
Петербурга приїхав відомий усій
Європі фотомайстер швейцарець
Андре Деньєр. Він відкрив тут
«Дагеротипний заклад художника
Деньєра».
Шевченко свій перший фотопортрет зробив саме в ательє
Деньєра 30 березня 1858 року.
На ньому поет позує у смушевій
шапці й ошатному кожусі. Ще в
засланні Тарас відпустив густі
вуса та красиво підстрижену
сиву бороду. Знімок – напрочуд
динамічний. Постать поета ніби
випромінює стриману, але готову
вибухнути енергію. На жаль,
це фото поета майже невідоме
загалу, бо... не вписувалося в
канонізований у 30-і роки XX
століття образ Кобзаря.
Натомість друге фото стало майже офіційним знімком
Шевченка. Портрет зроблено
того ж року в ательє майстра
Досса – Тарас Григорович позує
без головного убору, в білій
сорочці та чорному піджаку.
Бороду він уже поголив, залишивши лише довгі вуса. Цей
портрет часто розміщують на
обкладинках і титульних сторінках «Кобзарів», випущених
для середніх шкіл.
Ще один із найкращих портретів поета зробив той-таки Андре

Деньєр у квітні 1859-го. Шевченко
позує у високій смушевій шапці
й темному кожусі. З цього фото
молодший друг поета – художник Лев Жемчужников (правнук
гетьмана Кирила Розумовського)
замовив у Парижі літографічний
портрет...

ТВОРЧИЙ «ПЛАГІАТ»
МАНІЗЕРА

У Києві пам’ятник Шевченку
відкрили до 125-річчя з дня народження поета – 6 березня 1938
року. Його доручили зробити
відомому радянському скульпторові Матвію Манізеру. І він,
здається, добряче... схалтурив.

Цікаві й інші автопортрети молодого Шевченка. За спогадами
сучасників, Тарас Григорович у ті роки модно
вдягався й непогано
танцював
Річ у тім, що Манізер був учнем відомого митця Володимира
Беклемишева, вихідця із сучасного міста Дніпра. У кінці XIX
століття Беклемишев, втілюючи в
життя ідею відомих меценатів –
подружжя Алчевських, створив
найперше в Україні погруддя

Кобзаря (зараз воно зберігається
в музеї Шевченка). Аби точно відтворити обличчя поета, скульптор
використав його фото, зроблене
в ательє Досса. Отож Манізер не
став довго голову сушити – для
київської постаті поета узяв за
зразок погруддя авторства свого
вчителя.
Будемо об’єктивними, скульптор чудово передав внутрішній
стан поета. Обличчя Шевченка
сповнене енергії і ніби випромінює напружену думку. Пам’ятник
вийшов дуже гарним.
Але, як не парадоксально, став
практично узаконеним зразком
для Шевченкіани радянського
періоду, таким собі політичним
каноном. Інакше Кобзаря зображувати не дозволялося. Тому
більшість пам’ятників Шевченку
(а вони є в кожному великому
місті) – це варіації на «тему Манізера».

АВТОПОРТРЕТ
ДЛЯ КНЯГИНІ

– Шевченко – занадто «бронзовий», і це дуже шкодить його
пам’яті, – зауважує у приватній
бесіді відомий шевченкознавець, професор Василь Шкляревський. – Тараса Григоровича
час зобразитити живою людиною
– зі своїми вадами й чеснотами.
Тема напрочуд актуальна.

У цьому сенсі, мабуть, вартий
найбільшої уваги романтичний
автопортрет молодого Тараса,
зроблений у 1843 році під Києвом, у Яготині. Поет написав
його для закоханої в нього княгині Варвари Рєпніної, доньки
генерал-губернатора Миколи
Рєпніна-Волконського й онуки
останнього гетьмана України
Кирила Розумовського.
На «яготинському» малюнку
Тарас сидить за робочим столом
з пером і стосом чистого паперу в руках. На ньому – модний
чорний сюртук зі стоячим комірцем. Довге, до плечей, волосся –
скуйовджене, що підкреслює романтичний, чи, як тоді казали, –
байронічний настрій поета.
Цікаві й інші автопортрети
молодого Шевченка. За спогадами
сучасників, Тарас Григорович у ті
роки модно вдягався й непогано
танцював. Мав приємний голос
(глибокий баритон) і пречудово
декламував вірші – і власні, й
інших поетів (віддавав перевагу поемам Адама Міцкевича).
Дотепний і веселий, він завжди
був душею товариства.
Характер поета дуже змінила
солдатчина. На фото Деньєра,
Досса й Гудовського поет виглядає похмурим, бо повернувся до
Петербурга вже важкохворим.
Не можна сказати, що досі не
було зображень молодого Шевченка. Пригадаємо, скажімо,
малюнки художника М. Дерегуса, картини К. Трохименка,
Г. Меліхова та П. Сулименка.
Автопортрет 1840 року взяли
за зразок знаменитий український художник-баталіст Микола
Самокиш, коли писав картину
«Шевченка везуть на заслання
(30 травня 1847 року)», і художниця В. Стеблінська («Арешт
Шевченка в Києві 1847 року».
А ось С. Бесєдін, працюючи над
полотном «Шевченко у казематі
III відділу», скористався автопортретом поета 1844 року.
Юлія КОЛЕСНИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Французька весна
розпочнеться з «Повітря»
Марія КАТАЄВА

Традиційно в квітні кияни мають змогу ближче познайомитися з французькою культурою – переглянути нові
стрічки, відвідати виставки, презентації, концерти. Найочікуванішою подією є масштабне відкриття фестивалю
на Софійській площі, яке цьогоріч
відбудеться 31 березня о 20.30.
Вперше вуличний перформанс створено спільно французькими та українськими
митцями. Музику композитора П’єра Тійуа
виконають Президентський симфонічний
оркестр, формація «Нова опера» і гурт Dakh
Daughters. Диригуватиме Гаст Вальціг із Люксембурзької філармонії, а постановником
видовища є український режисер Влад Троїцький. Тема вистави «Повітря» – свобода,
рівність і братерство.
Новацією фестивалю стане низка спільних
франко-українських проектів. У музичній
програмі – це джазовий виступ Domergue-

Litvinyuk Project, який об’єднав французьких та українських музикантів (3 квітня, 32
Jazz Club, вул. Воздвиженська, 32). 23 квітня
о 19.00 у філармонії відбудеться концерт
французької музики за участі Національного
оркестру України під диригуванням Фабріса
Грегорутті, Національної заслуженої академічної капели України «Думка», солістів Іванни
Пліш (сопрано) та Жана-Луї Серр (баритон).
А сучасний креативний джаз, поєднаний з
роком, продемонструє Тріо Ремі Паносяна
(17 квітня о 20.00, Bel etage Concert Club).
Однією з родзинок театральної програми
стане вистава «Концерт для двох клоунів» від
театральної компанії Les Rois vagabonds (Мандрівні королі), що покажуть на сцені Театру на
Подолі 11 квітня. Театр «Золоті ворота» (вул.
Шовковична, 7-а) 18 та 26 квітня запрошує на
перегляд вистави «Сьогодні вечері не буде».
Це версія подій однієї славнозвісної ночі на
дачі одіозного диктатора від французького
режисера Жюлі Одрі.
Упродовж фестивалю кияни мають змогу
відвідати кілька цікавих виставкових проектів. Експозиція «Інверсії» (6-30 квітня, галерея

«Цех») – це фотографії Філіпа Бертрана та
їх переосмислення у творах українського
митця Миколи Білоуса. Виставка «Єдиноскрижальне біле» в галереї ART 14 (5-13 квітня,
Михайлівський провулок, 14) познайомить з
творчим доробком двох майстрів – відомого
українського поета та митця Олега Лишеги та
французько-українського художника Самуїла
Аккермана. Спільним для них є зображення
Парижа та особливе відношення до історії
та традиції.
На «Фестивалі допрем’єрних показів» (кінотеатр «Київ», 19-25 квітня) кияни першими
побачать найактуальніші кіноновинки.
Серед них – «Молода жінка», яка отримала «Золоту камеру» за кращий дебют на
Каннському фестивалі. А в рамках «Роману
з кіно» ознайомляться з ретроспективою
екранізацій французьких бестселерів.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 29.03
Хмарно,
сніг
Атм. тиск 748
о Вітер (м/с) 3,5
Вологість
повітря (%) 71
о
Відчувається – 3

+1

п’ятниця, 30.03
Хмарно,
дощ зі снігом
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 3,6
Вологість
повітря (%) 75
о
Відчувається + 4

+6

ЦІКАВО

Про тварин

неділя, 01.04

субота, 31.03
Хмарно
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 4,7
Вологість
повітря (%) 53
о
Відчувається + 15

+15

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 734
о Вітер (м/с) 7,4
Вологість
повітря (%) 45
о
Відчувається +11

 Щоб зварити яйце страуса, знадобиться не менше 4-х
годин.
 У багатьох різновидів попелиці самки народжуються
вже вагітними.

30 березня – Теплого Олекси.
Цього дня пасічники виставляють
вулики, а якщо холодно, то йдуть
у приміщення, де зимують бджоли, і влаштовують ціле дійство
з примовляннями щодо гарного
медозбору. Мисливці запевняють,
що в день Теплого Олекси лисиці
переселяються із старих нір у нові.
Рибалки святкують цей день, сподіваючись на добрі лови.
 На Теплого Олексу діставай
вулики.
3 1 б е р е з н я вшановують
пам’ять святих Кирила, Евкарпа, Трохима. В давнину цей день
називали «Дери полоз», оскільки
остаточно сходив нанівець санний
шлях, і вважалося, що можна здерти полози. Селяни примічали, що
з кожним днем ставало тепліше.
1 квітня – День сміху, день
жартів. Відзначають його в багатьох країнах, а початок свята

ховається у сутінках старовини.
Здавна 1 квітня було святом весни,
пробудженням природи. Власне,
це було свято початку нового року.
В XVI ст., у зв’язку із зміною календарної системи, початок року
в країнах Європи було перенесено
на перше січня і першоквітневе
свято стало неофіційним. Цього
дня вручали жартівливі подарунки, розігрували друзів і знайомих,
висловлювали смішні побажання.
 Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
2 квітня – Фотинії Самаритянки. Ця свята була уродженкою
Самарії, сповідувала християнську
віру. Саме вона дала напитися
води Ісусу Христу. Угодниця вважається цілителькою від трясовиці.
 Якщо випити з криниці води
– можна вилікуватися від хвороби.
4 квітня у старовину називали
днем Василя Сонячного, Василя
Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя
були пов’язані з тим, що у ці дні
встановлювалася хороша погода.
 На Теплого Василя радується
зілля.

СМАЧНОГО!

Готуємо дієтичну ковбасу
з курятини у горнятку

 Тарантули – великі отруйні
тварини з сімейства павуків –
можуть жити без їжі протягом
2-х років.

 Крокодили ковтають каміння з метою більш глибокого
занурення.
 За останні 4 тисячі років
люди не одомашнили жодного
нового звіра.

ПЛАСТИКА КЕРАМІКИ

«РОЗДУМИ
ПРО ПІДВОДНИЙ СВІТ»

ТРАДИЦІЇ

29 березня – Арістовула. Належав до числа 70-ти апостолів.
Він був єпископом Британії, де
проповідував учення Христа.
 Теплий день віщує таку ж гарну
погоду в найближчі дні.

 З усіх відомих людству
живих організмів 95% є безхребетними.

ТЕАТР

+12

 Верблюд легко обходиться
без води цілих 2 тижні, а жираф
ще довше.

 За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки до 70
метрів.

ВИСТАВКИ

Сучасні ковбасні вироби
зазвичай наповнені різними
хімічними домішками та й
виготовляються не з найкращої сировини. «Вечірка»
пропонує вам рецепт приготування смачної домашньої ковбаски, яку можна
давати навіть маленьким
діткам.
ІНГРЕДІЄНТИ: 500 г курячого
філе, 400 г молока, 1 яйце, 2 ст. л.
крохмалю, 6 зубчиків часнику, 2
ч. л. солі, 1/2 ч. л. цукру, 1/3 ч. л.
чорного перцю, 1/3 ч. л. коріандру, 1/3 ч. л. кардамону, 1/3 ч. л.
мускатного горіха.
ПРИГОТУВАННЯ: поріжте
куряче філе та подрібніть його у
блендері до стану пасти. Додайте частинами молоко. Покладіть
спеції, сіль, цукор, крохмаль. Потім додайте яйце та подрібнений
часник. Змішайте все. У вас вийде
однорідна суміш майже білосніжного кольору.

Змастіть маслом горнятко та
наповніть його фаршем на 4/5
об’єму. Ретельно обмотайте харчовою плівкою.
Велику каструлю наповніть водою. На дно можна покласти серветку з тканини. У злегка розігріту
воду поставте горнятко з м’ясною
сумішшю. Вода має закривати
половину ємності. Доведіть до
кипіння та варіть потім ще хвилин 40. Коли горнятко охолоне,
витрусіть з нього ковбасу.
Не бійтеся експериментувати!
У суміш можна додавати сир, зелень, оливки, гриби. Таку ковбасу
можна також злегка підсмажити.

У столичному керамічному
просторі «ЦеГлинаАрт» (вул. Набережно-Лугова, 2-в) проходить
виставка «Фактура». Провідні
українські митці, дизайнери,
студенти художніх навчальних
закладів представляють сучасну
малу керамічну пластику, пласти, панно, виконані з найрізноманітніших матеріалів: глини,
фарфору, шамоту, доповнені
металом, деревом, пластиком.
Використання різних технік, таких як вільне ліплення, відливання, набивання у гіпсові форми,
гончарування, надполив’яний та
підполив’яний розпис, техніка
«раку», також авторські техніки
дають змогу побачити, відчути,
дізнатися про сучасні тенденції
керамічного мистецтва України.

ПАРАЛЕЛЬНА
РЕАЛЬНІСТЬ ГАДЖЕТІВ

В галереї Bereznitsky Aesthetics
презентовано персональний
проект художниці Omnia Voivat
«Прокрастинація», над яким вона
працювала протягом останніх
місяців. В нових роботах художниці мова піде про паралельну
реальність, яку ми створюємо
власноруч і в яку занурюємось
щоденно у момент, коли беремо до рук свій гаджет. Утопічні
ідеї, якими зазвичай пронизані
роботи Omnia Voivat, у новому
проекті перегукуються з реальністю, даючи глядачу емоційний
допуск до виміру, в якому існують полотна.

30 березня в креативній спільноті IZONE відбудеться вистава
«Роздуми про підводний світ»
лялькового театру StoneLion
(США). Під час лялькового шоу
глядачі знайомитимуться з тваринами, які перебувають під загрозою зникнення. Незважаючи
на грайливість, вистава розповідатиме про те, як сміття, яке ми
викидаємо, забруднює водойми
й призводить до загибелі інших
живих істот. Лялькарка Хезер Ловенстайн розповість, яким чином
ми можемо врятувати майбутнє.
Вистава відбувається у рамках
проекту Visions and Reflections:
Our Shared Environment, який
має на меті привернути увагу
до потреби захисту довкілля та
відбувається за підтримки Посольства США в Києві, Американської ради з міжнародної освіти,
Американської торговельної
палати в Україні у співпраці з
Київським Університетом імені
Бориса Грінченка й організацією
Project Central (США).

КІНО
«МІЙ ДРУГ – ДИКТАТОР»

Країна: США.
Режисер: Ліза Аддаріо.
У ролях: Майкл Кейн, Одейя
Раш, Кеті Холмс, Джейсон Біггз.
Тривалість: 1 год. 30 хв.
Вікові обмеження: 12 років
Коли переворот в «банановій»
республіці змушує диктатора тікати зі своєї острівної імперії, він
шукає притулку і переховується
у бунтівної дівчинки-підлітка у
приміській Америці. Все, що він
уміє добре робити, – це заколоти.
Ось і навчає юну бунтарку, як
почати революцію і повалити
диктатуру «зіркових дівчат» в
її школі.

«ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ»

КОНЦЕРТИ
НУМЕР 482 – ЗРОБЛЕНІ
КРАЇНОЮ

29 березня о 20.00 в Докер пабі
виступатиме гурт «Нумер 482».
Цифри в назві групи – тотожні
першим цифрам штрих коду
українських товарів. Філософія
колективу «Нумер 482 – зроблені
Країною». Розриваючись бурею
емоцій і долаючи будь-які перешкоди, «Нумер 482» наповнює
собою всі куточки серця і сповідує рок-музику. Яскравість почуттів та неординарність cамих
пісень – ось головний лейтмотив
команди.

СИЛА ILLARIA

31-го березня о 19.00 ILLARIA
вийде на сцену Caribbean Club
Concert-Hall. Нова концертна
програма «Сила» – це улюблені
хіти та самобутній неповторний
талант. ILLARIA – нове звучання української етніки. Молода
українська співачка з грецьким
корінням та ім’ям, яке означає
«та, що несе світло». Сучасники
вважають її новим вокальним
феноменом української сцени.
Вона здатна заворожувати містичними образами, чуттєвими
піснями та дивовижним голосом,
діапазон якого сягає трьох октав.

Країна: США.
Режисер: Стівен Спілберг.
У ролях: Бен Мендельсон,
ТіДжей Міллер, Ханна ДжонКеймен, Марк Райленс, Саймон
Пегг, Тай Шерідан.
Тривалість: 2 год.20 хв.
Вікові обмеження: 12 років
Недалеке майбутнє. Енергетична криза в розпалі, половина населення Землі — на межі
виживання. Через таку гнітючу
реальність віртуальний простір
– єдиний гідний вихід назовні, в
захоплюючий та повний пригод
квест OASIS. Десь там заховано
«великоднє яйце», яке дарує владу
над Грою і фактично над усім
світом. Перший ключ випадково
знаходить вісімнадцятирічний
Вейд Воттс. Крок до перемоги
зроблено. Але Вейда та його
команду починає переслідувати
організація, здатна прибрати
щасливчиків не лише у віртуальному, але і в реальному світі...
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Як можна
застосувати
оцет

2 – 8 квітня

ОВНИ, життя буяє весня-

ним цвітом, енергопотенціал зашкалює, втім слід
вчасно ставити кордони своєму
індивідуалізму. Ніхто не забороняє
самовиражатися й воліти до самостійності, але це прагнення повинно мати чіткі межі.

Як відомо оцет – продукт
природного скисання
виноградних сухих вин
або штучного зброджування спиртів і вуглеводів
за допомогою оцтовокислих бактерій. Особливо
популярний цей продукт
як приправа до салатів,
та незамінний помічник
при консервуванні. Але
насправді застосування
його набагато ширше,
ніж кулінарія. Оцет допоможе вам:

ТЕЛЬЦІ – сама чарівність,

магічна принада для протилежної статі. Але поки що
доцільно перебувати в тіні, потужну енергію доведеться реалізовувати за примусових обставин.

БЛИЗНЮКИ, робіть
ставку на власні ресурси,
брати в борг – отримати
зашморг на шию. Дружня сфера
– місце оптимальної самореалізації та популярності. Станьте взірцевим другом, дорожіть побратимами, яких маєте.

 Видалити плями поту з
одягу. Перед пранням на 10 хвилин змочіть пляму поту білим
столовим оцтом, і вона зійде
дуже легко.

РАКИ, атмосфера вкрай

наелектризована, умови для
посадового росту складні.
Якщо ділові взаємини дали тріщину, це провокація темних сил, розбитих глечиків не склеїти.

 Вилікувати ангіну. Розведіть у склянці теплої води 1 ст.
л. яблучного оцту і прополощіть
горло.
 Зробити волосся слухняним. Після миття обполіскуйте
волосся розчином яблучного
оцту (1/2 ст. л. на склянку води).
 Зняти м’язовий біль.
Після інтенсивних навантажень у м’язах накопичується
молочна кислота, яка викликає
біль. Зняти її, розчинивши кислоту, допоможе 20-хвилинний
оцтовий компрес (2-3 ст. л. на
склянку води).

ЛЕВИ – ви популярні, ваш

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД

Бог війни
(міф)
велика змія

створювати ділові союзи,
співпрацювати з людьми,
жити в гармонійному шлюбі триває.
Ви здатні гармонізувати найскладніші взаємини й крокувати в ногу
з партнерами.

чоботи з
м’якої шкіри
меч скіфів

порода великих собак

громадський
одяг

СКОРПІОНИ, бджілки –

автор епічних творів

трудівниці, на вершині
службового авторитету, від
додаткових повноважень не відмовляйтеся, завзято тягніть робочий віз, подужаєте!

автомобіль

пальма

випуск емоційної енергії

доглядає
дитину

У СТРІЛЬЦІВ наснаж-

тонова
глухота

 Прибрати затхлий запах.
Протріть поверхню холодильника, шафи або харчового контейнера ганчіркою, змоченою
в оцті.

 Позбутися мурашок.
Розведіть оцет водою навпіл і
розпорошіть у місці, де з’явилися комахи. Оцет зітре сліди
мурах, і за ними не потягнуться
їх родичі.

серединку й збалансувати
«свої-чужі» інтереси?..
Завдання вирішальне, і хоча можна розбагатіти за рахунок ділової
співпраці, компаньйонів, вам
усе-таки нахабно «розкошелювати» їх не слід.

ТЕРЕЗИ, іспит на вміння

консервований перець

болото з
лісом
біологія

 Розчинити засохлу фарбу
на пензлику. Закип’ятіть трохи
оцту в каструлі, опустіть в неї
пензлик і злегка потріть об дно.
Фарба зійде.

водоплавний
птах род.
качиних

предмет

 Зняти іржу. Дрібні заіржавілі предмети (болти, гайки, цвяхи і т.п.) прокип’ятіть з
оцтом, а потім добре промийте
водою.

 Освіжити повітря. Магазинні освіжувачі повітря часто
володіють різким запахом, який
змішується з рештою й утворює
ще більш неприємний. Протріть
розчином столового оцту поверхні в кімнаті, розприскайте
його по кутах, і самі не помітите,
як неприємний запах зникне.

імідж на висоті. На роботі
напружена пора, трудіться з
притаманним для вас прагматизмом, матеріальний стимул є і це
чудовий рушій.

ДІВИ, як знайти золоту

розважає
жінку

 Відклеїти цінник. Злегка
підігрійте білий оцет, змочіть
в ньому ганчірку і прикладіть
до наклейки. Вона відклеїться,
не залишивши липких слідів.

 Зберегти колір одягу. Для
цього додайте 0,5 склянки оцту
в барабан пральної машини
при пранні.

ГОРОСКОП

рослина род.
гарбузових

12 сузір’їв

пістолет-кулемет

в’язані штани
дух води (інд.
міф.)

приміщення з
тканини

ливий бум, ваші таланти
розквітають, творча самореалізація активізується. Завзято
трудіться, але майте на увазі:
конвертувати творчі доробки у
великі матеріальні прибутки
не вдасться.

КОЗЕРОГИ,

гра слів
міцна горілка

парламент в
Хорватії

духовна
особа в
мусульман
авіац. двигун
«... -31Ф»

нота
тріумфальна ...
частинка
вогню

жіночий головний убір
(стар.)
тонка тканина

невеличка
тваринка
вкрита
голками

китиця

РИБАМ

всюди раді, вас
зустрічають з любов’ю та симпатією. Енергопотенціал, що
б’є невичерпним джерелом, слід
спрямувати в русло збагачення (матеріального і духовного).

тканина,
дерево

глибока
канава

ВОДОЛІЇ, сфера контактів

активізується, соціум гостинно відкриє обійми, вдасться завести чимало потрібних знайомств. Цікавтесь добробутом,
будьте в курсі всіх новин. Допитливість, потреба в новій інформації
активізує ваші життєві арсенали.

низький
голос
теплий легкий вітерець

ваше «Я»
розпочинає новий етап взаємин у шлюбі, з шефом,
діловими компаньйонами, батьками, домочадцями. Якщо бути
генералом у сімейному гарнізоні
до вподоби, це нормально.

грошова
наявність
установи
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