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Дмитро ЩЕБЕТЮК:

«Подивитися на мене збіглася вся митниця.
Споглядали, наче інопланетянина»
стор. 20

Зручна
TV-програма
ма
стор. 10-16стор. 10-16

Прийшла весна – «Радикал»
знову дихає отрутою

Є три адреси, куди можна
вивезти отруєні ґрунт і руїни
закинутого заводу «Радикал»
з Лівобережжя столиці. Озвучуючи їх, члени тимчасової
контрольної комісії Київради
щоразу додають: «але…».

Продовження теми на 6-й стор.

В ЦЕНТРІ УВАГИ

ВІЙНА І МИ

Як «реанімувати»
Зелений театр?
У самому центрі столиці руйнується колишня перлина Печерська й улюблене колись місце культурного
відпочинку киян – Зелений театр. Щоб не допустити
остаточного знищення цієї унікальної споруди, молоді
архітектори створили проект його реконструкції.
Продовження на 5-й стор.

ОСВІТА

Київ «пропонує» спрощену
процедуру вступу до ВНЗ
 АБІТУРІЄНТИ З ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ
ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ І ОКУПОВАНОГО КРИМУ
МАТИМУТЬ ШАНС З 4 ЧЕРВНЯ ДО 28 ВЕРЕСНЯ
ЗВЕРНУТИСЯ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ, ЩОБ
ВСТУПИТИ ДО ОДНОГО З ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ
ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Продовження на 7-й стор.

Добровольці:
і шана,
і пільги
Напередодні Дня українського
добровольця набрала чинності нова редакція рішення
Київради «Про визнання бійців-добровольців, які брали
участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на сході України».
Відтак кияни-добровольці,
котрі не мають статусу учасника бойових дій, отримують
право на соціальний захист і
пільги, де-юре прирівнюючися
до воїнів АТО і ветеранів російсько-української війни.
Продовження на 18-й стор.

АЛЬЯНС

Прихильників НАТО
дедалі більшає
 НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДЧИТЬ, ЩО КИЯНИ ПІДТРИМУЮТЬ
ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ КРАЇНИ
Якби наприкінці 2017 року був проведений референдум
щодо вступу України до НАТО, то з тих, хто визначився з
вибором, «за» проголосували б понад 63% киян, «проти» – 36%.

Продовження на 19-й стор.

ПАРК КУЛЬТУРИ

Скульптор мріє
про «Соборність»
Твори народного художника України, заслуженого діяча мистецтв та академіка Юлія Синькевича зберігаються
в музеях, а монументи встановлені в Україні та багатьох
країнах світу. У квітні скульпторові виповнилося 80 років,
і він сподівається на втілення у столиці важливого проекту – монументу Соборності.

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

Продовження на 22-й стор.
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ФОТОФАКТ

Київ – європейська футбольна
столиця-2018
Мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю як місто проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018 на церемонії жеребкування 1/2 футбольного турніру.
– Скажу чесно: як мер Києва я щасливий,
що моє місто у 2018 році стало європейською
футбольною столицею. Київ вперше прийматиме таку велику подію у світі спорту,
як фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, – заявив
Віталій Кличко. – І для нас це дуже важливо.
Адже спорт не має кордонів і справді здатен
змінювати світ. Я переконаний в цьому як
професійний спортсмен і як мер української
столиці, який робить її спортивним містом.
Участь у процедурі жеребкування взяв посол
фіналу Ліги Чемпіонів у Києві, легендарний
український футболіст, нині головний тренер
збірної України Андрій Шевченко. Він допомагав керівникам УЄФА визначати пари команд,
які змагатимуться за престижний трофей.

АКЦІЯ

КОРОТКО

Велосипедом на роботу

Сотні молодих людей – працівників київських компаній,
організацій та установ – взяли участь у флешмобі «Велосипедом на роботу», який відбувся 13 квітня.
Фото Олексія ІВАНОВА

На Майдані Незалежності Асоціація велосипедистів Києва організувала сніданок, фотозону і
конкурси. У конкурсі Best Corporate
Team, який вперше відбувся цього
року, взяли участь 17 корпоративних велоколон – перемогла найчисленніша велоколона Посольства
США в Україні.
Обрали також переможців традиційного конкурсу на найкращий
діловий лук. Заїхати перед роботою
на Майдан можна було поодинці,
організованою колоною разом із
іншими учасниками зі свого району
або разом із колегами.
– Велосипедом у Києві їздить
багато людей, і їздило б ще більше,
якби для цього були сприятливіші
умови. Велосипед може бути зручним і швидким видом транспорту

для щоденних поїздок, якщо для
цього створювати умови, зокрема
на робочих місцях, – розповіла директор Асоціації велосипедистів
Києва Анастасія Макаренко. –
Сьогодні ми оголошуємо щорічний
конкурс для роботодавців «Велопрацедавець-2018». Цей конкурс
проводимо вже дев’ятий рік, щоб
відзначити найбільш зручні для
користувачів велосипедом офіси.
Зауважимо, перемогу в конкурсі
«Велопрацедавець року» отримує
компанія/організація/установа,
що пропонує найкомфортніші
велоумови для співробітників –
щонайменше встановила велопарковку, можливо, має місце для
переодягання та душ і заохочує
співробітників їздити велосипедом
на роботу.

ТУРИЗМ

Навігаційна карта допоможе
познайомитися з Києвом

У столиці встановили 50
сітілайтів з навігацією для
гостей міста.
– Ми розуміємо, що зовнішня реклама, насамперед для
внутрішнього туриста, є дуже
показовою, – сказав начальник
управління туризму і промоцій КМДА Антон Тараненко. – Нині ми маємо більше 50
площин по Києву з туристичною
навігацією і з головними туристичними пам’ятками. Тобто, ми
зробили так, щоб туристи, які
приїжджають до міста, мали

можливість орієнтуватися у
столиці.
Інформаційні карти розміщено, зокрема, на зупинкових
комплексах. Вони підсвічуються в
нічний час. Наступним проектом
може стати популяризація Києва
у різних містах України.
– Ми популяризуємо Київський
марафон, фінал Ліги чемпіонів,
фестивальні події; це можуть бути
як внутрішні міські події соціального значення, так і комерційні
події, але головна мета – ми всіх
запрошуємо у столицю, – зауважив
Антон Тараненко.

 У Києві відбувся марш
за науку, учасники якого
хотіли нагадати країні про
значення й досягнення науки
та людей, які в цій галузі працюють. Організатори цієї ходи
переконані, що саме науковці
зможуть врятувати світ, якщо
про них не забуватиме влада та
громадськість.
 КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
оголосило відкриті торги на
завершальні роботи з реконструкції легкоатлетичного
манежу на вул. П.Тичини,
18 в Дніпровському районі. Очікувана вартість робіт
становить майже 215,5 млн
гривень. Підрядник повинен
закінчити роботи до 31 грудня
2018 року. В ході першого етапу
реконструкції в манежі було
встановлено покриття, сертифіковані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій:
4 доріжки (коло), віражі, 8
прямих доріжок довжиною
60 метрів, ями для стрибків у
довжину, висоту, сектор для
штовхання ядра.
 Турецька компанія «Онур
Конструкціон Інтернешнл»
виграла тендер на капітальний ремонт столичного
проспекту Палладіна. Роботи
будуть виконані за 418,5 млн
гривень до 31 грудня 2019 року.
Капітальний ремонт передбачає
зміну дорожнього покриття,
ремонт тротуарів, встановлення
дорожніх знаків, огороджень,
освітлення, ремонт каналізації.
 У військовому ліцеї імені
Івана Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому
військовослужбовцю Андрію
Безручаку. Випускник цього
навчального закладу під час
АТО служив у 28-й механізованій бригаді. Загинув 25 серпня
2014 року – потрапив у засідку в
Іловайському котлі. Йому було
33 роки. Посмертно героя АТО
нагородили орденом «За мужність» третього ступеня.
 «Укрзалізниця» планує
найближчим часом запустити потяг за маршрутом
Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.
Очікується, що вартість квитка
в купейному вагоні в Ригу становитиме близько 1 855 грн.

Церемонію дивилися мільйони телеглядачів
у всьому світі, в тому числі й в Україні.
Також у Ньйоні відбулася зустріч Віталія
Кличка з керівництвом УЄФА, зокрема з
Мартіном Калленом – виконавчим директором Ліги чемпіонів УЄФА, де обговорили
організаційні та логістичні моменти проведення заходів фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
Нагадаємо, що фінал головного європейського клубного футбольного турніру
відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський»
у Києві. Очікується, що столицю України
відвідають понад 100 тисяч туристів, які
приїдуть саме на фінал Ліги чемпіонів. До
цієї події в місті для вболівальників буде
відкрито кілька фан-зон.

ЕКОЛОГІЯ

Або «Фанпліт»
працюватиме цивілізовано,
або не працюватиме зовсім
Якщо підприємство «Фанпліт» не може працювати цивілізовано і безпечно для киян, то не працюватиме взагалі.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, столична
влада продовжує отримувати скарги на роботу підприємства. Зокрема
кияни скаржаться на високий рівень шуму і сильне забруднення атмосфери.
Мер наголосив, що нещодавно Окружний суд столиці ухвалив рішення
про відкриття судового провадження стосовно підприємства. Тож, якщо
завод не готовий встановити шумопоглинаюче обладнання, а також
обладнання для екологічно безпечного виробництва, то міська влада
перейде до екстрених заходів.

ПЛАНИ

Veterano Pizza запускає
службу таксі

Власник мережі ресторанів
Veterano Pizza Леонід Остальцев заявив про запуск
платформи виклику таксі
Veterano Cab.
Сервіс таксі працюватиме за
принципом Uklon и Uber. Veterano
Cab запустять за три тижні, але вже
зараз можна встановити мобільний
додаток для Android або Apple.
Замовляючи таксі Veterano Cab,

клієнт зможе обрати: таксі для
курців/некурців, наявність дитячого крісла, перевезення тварин.
Від цього залежатиме вартість
поїздки.
У проекті Veterano Cab буде
задіяно близько трьох тисяч ветеранів. Водії працюватимуть на
підставі договору після перевірки
та відбору відповідно до вимог.
Оплачувати послуги в Veterano Cab
можна буде готівкою і карткою.

ПРОЕКТИ

ЧАЕС відкрили для туристів
Для відвідування будуть відкриті внутрішні приміщення
Чорнобильської атомної електростанції.
Екскурсії до Чорнобильської зони відчуження і безпосередньо
на станцію проходять
вже багато років. Однак
відвідування приміщень станції раніше не
входило в туристичний
маршрут. Нині відвідувачі зможуть пройтися по «золотому» коридору,
який проходить через всі енергоблоки станції, побачити на власні очі щит
управління реактором, підійти впритул до стін четвертого енергоблоку,
познайомитися з системою захисту та іншими об’єктами, які раніше
вдавалося побачити лише вузькому колу фахівців.
Відзначається, що громадянин будь-якої країни при дотриманні
певних умов може відвідати ЧАЕС та побачити, як відбувається процес
зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно
безпечну систему.
Заявки на відвідування подаються на офіційному сайті ЧАЕС. Там туристи
можуть ознайомитися з умовами організації візиту на ЧАЕС і правилами
перебування в зоні відчуження, вивчити можливі маршрути, з’ясувати вартість візиту, вибрати зручну для нього дату і подати заявку на відвідування.

3

Вечірній Київ | 19 квітня 2018 року | №16 (19301)

КИЇВРАДА ВИРІШИЛА

ПРОГРАМА

Проекти Громадського бюджету-2019 можна
подавати з 25 квітня до 6 червня
Київрада внесла зміни до Положення про Громадський бюджет
міста Києва. Після експертизи,
голосування за ініціативи проходитиме у серпні та вересні. А вже
наприкінці вересня будуть визначені проекти-переможці.
Загалом на реалізацію громадських
ініціатив наступного року у міському
бюджеті планують виділити 150 мільйонів
гривень.
– Мінімальна вартість ініціативи, згідно
з новими параметрами, становить 50 тисяч гривень. Максимальна – 3 мільйони.
Тобто ми забрали поділ на проекти «малі»
та «великі». Ще одним нововведенням є
встановлення обов’язкового резерву в
кошторисі проектів. Тобто під час обрахування вартості ініціативи автоматично

додаємо ще 20%. Це гарантія того, що
проект реалізують повністю і у зазначені
терміни. Крім того, ми вже окреслили
можливу суму фінансування ГБ-2020 та
ГБ-2021. Вона становить 175 та 200 мільйонів гривень відповідно, – зазначив
співавтор рішення, голова постійної
комісії Київради з питань бюджету
Андрій Странніков.
Відтепер у Положенні про Громадський
бюджет виписано стимулювання доброчесної громадської активності та напрацьовано
правила етичної поведінки.
– Нові правила забороняють підкуп
голосів та політичну агітацію. Учасники
ГБ не можуть вимагати у громадян, які
долучились до голосування, інформації
про те, за який проект вони віддали свої
голоси. Також заборонена дискредитація
інших учасників Громадського бюджету.

ТЕХНОЛОГІЇ

«Агенти змін» розробили
дизайн єдиного е-квитка
Команда дизайнерів «Агенти
змін» розробила дизайн єдиного електронного квитка
для проїзду в наземному
громадському транспорті.
Дизайнери вирішили пофантазувати, як виглядатиме е-квиток,
після того, як «Київпастранс» почав
встановлювати валідатори й заявив,
що планує відмовитись від паперових
квитків. Оскільки інформації про
е-квитки небагато, автори виходили
з того, що це буде єдиний квиток і
діятиме він в усіх видах транспорту,
як це відбувається в усіх європейських

містах із розвиненою транспортною
мережею.
«Агенти змін» зробили квиток для
наземного транспорту за зразком
створеної ними раніше проїзної
картки київського метро. Жовтий
колір обрали, оскільки зараз він
домінуючий серед громадського
транспорту в Києві.
Лицьову сторону прикрашає сітка
вулиць центру Києва – Майдану Незалежності, Європейської площі та
Хрещатика. На білій смузі розміщено
логотипи шести видів транспорту:
метро, трамвай, автобус, тролейбус,
фунікулер та міська електричка.

ПОЛІТ

«Бориспіль» чекає масштабна
реконструкція

У міжнародному аеропорту
«Бориспіль» відкриють дворівневий паркінг, підземний
залізничний вокзал і автобусну станцію.
– В подальших планах – новий
центр технічного обслуговування,
вантажний термінал, транспортний
вузол із підземним залізничним
вокзалом, автобусна станція, нова
автодорога (яка пройде паралельно
старої), блок із паркінгами, готелем,
офісами і залізнична лінія, по якій
буде прибувати «Повітряний експрес», – повідомив генеральний
директор аеропорту Павло Рябікін.
В першу чергу дворівневий паркінг на 1000 машиномісць запустять

цьогоріч, а через 3-4 роки буде запущено другу чергу.
Крім того, на території, де сьогодні розташовані термінали B і
D, створять один мегатермінал,
де буде реалізовано двосторонню галерею і дві злітно-посадочні
смуги. А термінал D з часом стане
Point-to-Рoint - терміналом, який
також сконцентрує під своїм дахом
лоукост і чартерні перевезення.
Також на другому рівні трансферної зони з’являться додаткові
торгові площі – там буде суміщений торговий центр з додатковою
точкою громадського харчування.
Крім того, в зоні прильоту пасажирів відкриють 2-3 нових магазини
duty-free.

СИМВОЛИ

Міні-пам’ятник
«Київському торту»
На вулиці Хрещатик, 29/1
встановили пам’ятник «Київському торту» в рамках
проекту «Шукай».
Біля торта є QR-код, перейшовши за яким можна ознайомитися з інформацією про скульптуру
українською та англійською мовою.
Наступна мініатюрна композиція
з’явиться в столиці наприкінці квіт-

ня, у травні – ще дві. Загалом же їх
буде 12 в історичному середмісті.
Які саме мініатюрні об’єкти з’являтимуться надалі, автори проекту
тримають у секреті.
Нагадаємо, першу скульптуру
проекту «Шукай» – котлету по-київськи –встановили біля ресторану
Chicken Kyiv. Другу – київський
каштан – на фасаді біля входу до
будівлі КМДА.

Окрім того, вперше в Україні запроваджено
рейтинг доброчесності. Зокрема команди
отримують бали за активність у ГБ. За
порушення правил, або «нечесну гру» ці
бали втрачаються, і авторів навіть можуть
не допустити до наступного Громадського
бюджету, – зауважив співавтор рішення,
заступник міського голови–секретар
Київради Володимир Прокопів.
Також серед новацій — можливість команд долучати спонсорів до ГБ. Вони мають
рівні права з авторами щодо контролю за
реалізацією проектів (якщо внесок +10%).
– Документ є результатом шести місяців
роботи та десятків годин обговорень на
робочих групах. Загалом було опрацьовано
більше 2 тисяч правок , – сказав керівник
Центру розвитку інновацій НаУКМА,
експерт Реанімаційного пакету реформ
Сергій Лобойко.

КОРОТКО
 На Алеї україно-грузинської дружби в парку
«Відрадний» (Солом’янський район) відкрили
пам’ятний знак до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією. За останні
два роки на Алеї висадили
понад 40 дерев.

Робочі місця
для одного району
У Святошинському районі створено
додатково 283 робочих місця, з яких
203 – для педагогічного персоналу, а
80 – для технічних працівників.
– Створюючи нові робочі місця ми покращуємо соціальний стан суспільства, повертаємо «заробітчан» в сім’ї, забираємо людей з
вулиці. Створення гідних умов праці, для
нас, як для представників виконавчої влади
в місті – було і залишається пріоритетним
напрямом розвитку району, – зазначив голова
Святошинської РДА Володимир Каретко.
Нагадаємо, в минулому році район створив 450 додаткових місць в дитячих садах, в
школах створено 37 нових класів на 1334 учня,
а також збільшив на 300 одиниць кількість
місць в музичній і художній школах. Відповідні заходи були реалізовані відповідно до
Програми соціально-економічного розвитку
Києва на 2017 рік.

ТРАНСПОРТ

Sky Way може зв’язати
Поділ і Троєщину

 На проспекті Соборності (Дніпровський
район) висадили 20 кущів
жовтої акації Карагана. У
відкритому ґрунті рослина
чудово адаптується до життя
в місті, бо морозостійка і
солевитривала.
 У східній частині столичного парку «Нивки»
(Шевченківський район)
з’явиться сучасний скейтпарк. Роботи виконуватимуться за рахунок інвестора, якого залучать через
конкурс. Орієнтовний обсяг
необхідних інвестицій для
реалізації проекту 300-400
тисяч гривень.
 Йорданська авіакомпанія Jordan Aviation
запускає регулярні рейси з
Аммана до Києва. Перельоти будуть виконуватися
спочатку раз на тиждень (по
середах), а з 30 травня – двічі
на тиждень (по середах і неділях). Тривалість перельоту
становитиме 3,5 години.
 На деяких станціях столичного метро з’являться
енергозберігаючі світильники зі світлодіодними
лампами. Нове освітлення
з’явиться на платформах
станцій «Печерська» та
«Кловська», а також в підземному переході станції
«Театральна». Світлодіодне
освітлення вже з’явилося на
станціях метро «Оболонь»,
«Гідропарк», «Позняки»,
«Лівобережна».
 На Печерську триває
встановлення підземних
сміттєвих баків, які обладнані датчиками наповнюваності. Планується встановити 21 сучасний підземний
сміттєвий контейнер.

У КМДА розглядають можливість будівництва «рейкового електромобіля» на
Троєщину.
Систему Sky Way розробили
у 1970-х роках як «естакаду для
загальнопланетного транспортного засобу». Створено робочу
групу для реалізації проекту
інноваційної системи Sky Way,
до складу якої увійшли фахівці
Департаменту містобудування
та архітектури.
SkyWay – це розроблена ще
в 1970-х роках надземна система естакадного типу, в якій
рух організовано за допомогою

підвісних рейок, натягнутих між
опорами. Система проектувалася як «естакада для неракетної
космічної транспортної системи
загальнопланетного транспортного засобу».
Маршрут SkyWay пропонується прокласти між зупинками
Поштова площа та Троєщинський
ринок (вул. Закревського). Відомо, що рух цього надземного
міського електротранспорту
може бути організовано за допомогою підвісних колій, натягнутих між опорами. Максимальна
швидкість транспорту SkyWay
може досягати 500 кілометрів
на годину.

ТУРБОТА

Матеріальна допомога
дітям з інвалідністю

Запроваджено додатковий соціальний захист дітей з інвалідністю та дітей
з інвалідністю, які мають
статус дітей-сиріт, над
якими встановлено опіку чи піклування або які
виховуються в прийомних
сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.
Крім того, фінансову підтримку отримуватимуть і зареєстровані в Києві мешканці,
які народили трійню та більше
дітей. Зокрема з 1 січня до 31
грудня 2018 року щомісячну
матеріальну допомогу виплачуватимуть: у розмірі 1000 грн
– дітям із інвалідністю, які мають
статус дітей-сиріт та над якими

встановлено опіку чи піклування
або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках
сімейного типу; у розмірі 850
грн – дітям із інвалідністю, над
якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в
прийомних сім’ях чи дитячих
будинках сімейного типу.
Киянам, які народили у 2018
році трійню та більше дітей, нададуть одноразову допомогу в
розмірі 20 тисяч грн.
Виплати здійснюватимуть за
рахунок коштів, передбачених у
столичному бюджеті на виконання
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам». Загалом
надання матеріальної допомоги
посилить соціальний захист 201
дитини.
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Заборона поліетиленових пакетів:
чим замінять
отруйну
упаковку?
Столична влада затвердила план заходів на 20172025 роки, що передбачає рекультивацію полігона
№ 5, що у Підгірцях під Києвом, технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія» для
його більш екологічної роботи, а також створення
комплексів із перероблення сміття. Днями мер Віталій
Кличко запропонував ще одну важливу ініціативу –
заборонити поліетиленові пакети. Проте рішення
Київради матиме лише рекомендаційний характер,
адже для ефективнішої боротьби з пластиком потрібен закон, прийнятий на рівні Верховної Ради.

ВЛАДА
Андрій ФІЩУК, директор Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища
КМДА:
– В Україні на одну людину щороку
припадає понад 500 поліетиленових
пакетів, в той час, коли середньостатистичний німець протягом минулого року використовував
їх лише 45. Час корисної експлуатації поліетиленового
пакета за призначенням дуже рідко перевищує 30 хвилин,
а період розкладання становить понад 100(!) років. Тому
близько 10 країн світу вже прийняли нормативні акти
про заборону або обмеження використання полімерних
пакетів. Таким чином, питання заборони використання
та продажу поліетиленових пакетів має вирішуватися
централізовано на державному рівні й якомога швид-

ше, щоб не допустити на родючих українських полях
екологічної катастрофи.
Костянтин ЯЛОВИЙ, депутат Київради:
– За офіційними даними, у масштабах
ЄС щороку в сміттєвому відрі виявляються 8 млрд пакетів. В середньому
громадянин ЄС використовує близько
200 поліетиленових пакетів в рік, як
правило тільки один раз. Багато з цих пакетів пізніше
виявляються в світовому океані з катастрофічними наслідками для морської фауни, оскільки поліетилен практично
не розкладається і не перетравлюється. Крім того, вони
збираються течіями в величезні «сміттєві плями» площею
в кілька сотень тисяч квадратних кілометрів.

Володимир БОНДАРЕНКО, депутат
Київради:
– Наразі спротиву бізнесу в столиці цій
ініціативі немає. І не думаю, що буде. Та
законопроект ще потрібно доопрацьовувати в кількох напрямах. Перший – навчання споживачів правильно поводитись з
використаною упаковкою з поліетилену. Другий – стосується
виробників. Вони та продавці також повинні мати стимул
використовувати іншу тару, упаковку, окрім поліетилену.
Тут має бути зроблено цілу низку кроків. Наприклад, особлива податкова політика. Третій – для комунальних служб.
Поліетилен потрібно утилізовувати з користю. З вторинно
використаного поліетилену можна робити труби, кришки
для люків тощо. Це нелегка робота, але її треба розпочинати.
Увесь світ цим шляхом іде.

ЕКСПЕРТИ
Володимир БОРЕЙКО,
директор Київського
еколого-культурного
центру:
– Заборона пакетів в наших реаліях неможлива
з багатьох причин. Для
того, щоб зняти це питання, екологічна
комісія запропонувала звернутися до Верховної Ради. Таке у нас неможливо з багатьох причин. По-перше, нічим замінити
пластикові пакети, по-друге, це буде дуже
накладно для виробників, а по-третє, хто це
все контролюватиме? Далі воно нікуди не
піде, тому що потрібно писати серйозний
законопроект, а в наших умовах це неможливо. Можна говорити про обмеження, про

якусь переробку, тому що найкраще пластик
переробляти, а заборонити – це, знову ж
таки, контроль і серйозні проблеми.
Олена КО Л Т И К,
співзасновниця ГО
ReThink:
– Зменшення використання поліетиленових
пакетів – це перший
маленький та легкий
крок до більш чистого та комфортного
нашого співіснування. Більше того, на це
здатен кожен без зміни політичного ладу,
перевиборів чи революції. Все дуже просто
– перестати брати зайве, використовувати
пакети декілька разів. І для найпрогресив-

ніших – шукати альтернативу та багаторазові пакети. Я розумію, що навіть повна
заборона поліетиленових пакетів – це не
панацея... Це не вирішення глобальних
проблем людства: бідності, голоду тощо.
В Україні є маса важливіших і нагальніших проблем. Але нічого не робити та
продовжувати ігнорувати проблему – це
шлях в нікуди.
Тетяна ТЕВКУН, експерт МБО «ЕкологіяПраво-Людина» та групи «Охорона довкілля»
РПР:
– Нам потрібно ,
по-перше, розвивати

систему поводження з відходами – забезпечити роздільне збирання, переробку
та утилізацію відходів, і лише частину
захороняти на полігонах. По-друге, Київрада може, наприклад, домовитись
з власниками великих супермаркетів
видавати пакети за гроші. Якщо пакет
буде коштувати навіть 20 копійок, продаж
сильно впаде. Так робили інші країни.
Також у боротьбі із поліетиленом спрацює просвітницька робота з населенням
і принцип «забруднювач платить». Тобто
той, хто їх випускає, зобов’язаний, як це
зроблено в інших країнах, переказувати
певні кошти на утилізацію. Для цього
ми маємо впровадити Директиву ЄС про
упаковку та відходи від неї…

КИЯНИ
Марія ЛЕОНЕНКО, арт-директор:
– Пластиковий пакет – основний
вид упаковки для більшості товарів.
Більшість пакетів ми виносимо із супермаркетів: там ми спочатку запаковуємо продукти у менші пакети, а потім
складаємо це все у більший пакет. І за
кілька походів за продуктами у нас з’являється пакет із
пакетами… Пластик скрізь, а щоб відмовитися від нього,
потрібно зробити зусилля над собою і самостійно знайти
альтернативу. При цьому відповідальність за використання
пластику має лягати не лише на споживача. Найкраще це
працює тоді, коли покупців непомітно підштовхують до

зниження споживання. Наприклад, коли супермаркети
переходять на багаторазові шопінг-беги чи крафтові пакети,
повністю відмовляючись від пластикових і не залишаючи
таким чином споживачам вибору.
Сергій ВОЛКОВ, голова ГО «Друге
життя»:
– Можливо, варто зробити дозволеною більшу щільність поліетилену, щоб
мати можливість віддавати пакети на
переробку, і вони були б дорожчі, ніж
зараз. Це б стимулювало зменшення їх використання. Наступною альтернативою могли б стати пакети з органічної
сировини – за європейською практикою вироблені з ріпака,
соняшника. Третє – це торбинки-«авоськи». І наостанок –
паперові пакети, які багато хто вважає кращим варіантом,
але це не зовсім так. Варто зважати на те, що ідея відмови
від поліетилену прийдеться не до смаку бізнесу, що працює
на цій ниві. Має бути перехідний період…
Андрій ГО Р Б У Л Е Н К О, член ГО
«Центр розвитку міста»:
– Питання: що робити, як бути з
таким необхідним і в той же час таким небезпечним товаром нашого
побуту? Зрозуміло, що відмовитися
від пакетів майже нереально і навіть

абсурдно. Київська міська влада вирішила не чекати, поки
на державному рівні почнуть щось робити, аби зменшити використання таких пакетів. Депутати Київради
на комісії погодили проект рішення про використання
поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу
товарів. Але нюанс в тому, що місцева влада не має права
встановлювати заборону обігу таких товарів. Тому рішення Київради після його прийняття носитиме виключно
рекомендаційний характер…

В ЦЕНТРІ УВАГИ
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Як «реанімувати» Зелений театр?
Микола ПАЦЕРА
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Двірник: професія
підвищеного попиту
Михайло КАМІНСЬКИЙ

У самому центрі столиці руйнується колишня
перлина Печерська й
улюблене колись місце культурного відпочинку киян – Зелений
театр. Щоб не допустити
остаточного знищення
цієї унікальної споруди, молоді архітектори
створили проект його
реконструкції.
Остання реконструкція
театру під відкритим небом
була здійснена ще на початку 1980-х. Тоді тут, зокрема,
спорудили гранітні підпірні
стіни, двоярусні балкони на
900 місць із лоджіями. З 2011
року в приміщенні працював
літній нічний клуб, а в 2014-му
він діяв і вдень – на нижньому
рівні були відкриті басейн з
навісами, гриль-бар та ігрова
зона. У вересні цього ж року
рішенням суду комплекс повернули у власність громади через
невиконання умов оренди, і
клуб закрили. З того часу Зелений театр і став занепадати.
– Коли ми на початку року
побували на території цього
колись легендарного театру, то
буквально серце кров’ю обливалось, – розповів «Вечірці»
керівник архітектурного
бюро PAINTIT Юлій Черевко.
– Адже сюди ходили відпочивати ще мій дідусь з бабусею, тато
з мамою, а потім і я юнаком.
А зараз там просто жахливе
видовище! Стіни руйнуються,
сцена та накриття занедбані,
лавочки потрощені чи взагалі
позривані, кругом гори сміття, битого скла, використані
шприци...
Тож, аби не допустити повної руйнації унікальної спо-

Дарницьке житлово-комунальне господарство можна вважати взірцем для колег із інших районів столиці. Незаперечний факт лідерства дарничан – одразу чотири ЖЕДи району
визнані кращими за підсумками квартального рейтингування. Втім, навіть у зразковому районі не обходиться без проблем. Одна з яких – дефіцит двірників.

руди архітектори буквально
за два тижні виконали проект
реконструкції Зеленого театру.
– Розуміючи, що потрібно
економити бюджетні кошти,
ми зробили ставку на інвесторів. Відтак довелося в проект
заложити об’єкти, які могли б
стати прибутковими, зберігши
основне призначення театру –
бути місцем культурного відпочинку киян та гостей міста,
окрасою Печерських пагорбів, –
зазначив Юлій Черевко. – Глядацьку залу хочемо залишити
відкритою – без даху та стін,
щоб дати можливість відвідувачам милуватися навколишніми
пейзажами, а решту інтер’єру –
перебудувати й осучаснити.
Отже, йдеться про багатофункціональний культурний
простір, у якому органічно співіснуватимуть бізнес, культура,
відпочинок. Зокрема проектом
передбачено облаштувати в
казематах галерею сучасного
мистецтва. На верхньому майданчику облаштувати кафе і
ресторан. Відновити сцену,
на якій зможуть виступати вітчизняні та зарубіжні артисти.
Над нею планується побудувати дах із підсвіткою.
Передбачено встановити анти-

вандальні лавочки для глядачів
у вигляді амфітеатру. Також
архітектори пропонують відновити східці на підході до
театру та облаштувати на всій
території сучасну економну
систему вуличного освітлення.
Проект ще не виносили на
загал, а лише виставили в Інтернеті, щоб дізнатися думку
людей з цього приводу. Відгуки
лише позитивні.
– Ми чудово розуміємо,
що Зелений театр – знаковий
культурний об’єкт, не може
перебувати в такому жахливому стані, як зараз, – говорить
радник міського голови з
питань благоустрою Дмитро
Білоцерковець. – Він потребує
великої уваги міської влади,
оскільки є частиною Київської
фортеці, відтак вважається
пам’яткою архітектури. Тому
тут можливі лише реставраційні роботи, а не реконструкція.
Запропонований молодими
архітекторами проект відновлення Зеленого театру є дуже
цікавим і оригінальним, але
ми повинні зібратися разом
і деталізувати його, щоб це
була дійсно реставрація, яка
збереже історичну цілісність
об’єкта.

– Колись черги студентів шикувались, аби їх взяли на роботу двірниками, –розповідає Віктор Шумаков,
начальник управління житлово-комунального господарства Дарницького району, який раніше працював
керівником одного зі столичних ЖЕКів.
– А сьогодні не хочуть брати до рук
мітлу, віника та лопату навіть ті, хто
роками шукає роботу. Не вважають, бачите, престижною професію двірника.
Це підтверджує і заступник директора керуючої компанії з обслуговування житлового фонду
Дарницького району Володимир
Конюшенко. Відповідаючи за роботу
«санітарів дворів і вулиць», він добре
знає не лише ситуацію в кожному дворі,
але й багатьох двірників. Спільно з
ними робить дуже багато, щоб навіть
у такій непростій ситуації Дарницьке
житлово-комунальне господарство
тримало на належній висоті планку
чистоти та благоустрою.
Як і в інших районах Києва, ситуація
з обслуговуючим персоналом будинків
та прибудинкових територій у Дарниці
вкрай непроста. Штатним розкладом
передбачено 657 посад двірників, а
насправді працюють трохи більше половини – 365 осіб. Через дефіцит робочих рук багатьом доводиться «тягнути»
площу, удвічі більшу за встановлену
нормативами.
…Двірник ЖЕД № 205, 67-річна
Катерина Федоренко, вже понад 8
років опікується прибудинковою територією на вулиці Срібнокільській, 8-а.
Її керівники і мешканці відзначають
працьовитість та відповідальність
жінки – однієї із кращих двірників

дільниці. Сама вона, попри поважний вік, на долю не скаржиться і на
відпочинок не збирається. В міру сил
і здоров’я віддається нелегкій роботі,
до якої прикипіла душею. Встигає не
лише підтримувати лад у дворі, але й
підмічати якісь неполадки, привертає
до них увагу керівництва. За свою
повсякденну сумлінну працю жінка
отримує якихось 3,5 тисячі гривень.
…Анатолій Яцишин працює на посаді двірника ЖЕД-204 вже сьомий
рік. Закріплена за ним прибудинкова територія за двома адресами на
вулиці Драгоманова становить 4 733
кв. метрів. Та «очі лякаються, а руки
роблять». Сумлінною працею чоловік
навіть заслужив честь виконувати
обов’язки «супервайзера», очолюючи
бригаду РЕД №5. Він завжди зібраний, досконало володіє необхідними
знаннями і практичними навичками.
А досвід роботи допомагає йому бути
відкритим та ввічливим у спілкуванні
з мешканцями будинків, колегами по
роботі…
Таких сумлінних працівників у Дарницькому районі сьогодні чимало.
Прибравши на своїй території, вони
поспішають навести лад і в сусідньому
дворі. Буває, що кооперуються і спільними зусиллями підтримують цілий
мікрорайон у належному стані. Саме
завдяки таким працьовитим і відповідальним містянам Дарниця сьогодні
в лідерах загальноміського рейтингу.
Та чи надовго вистачить їхнього
енузіазму? Адже двірників, як і раніше,
катастрофічно не вистачає, і непомітно,
щоб хтось квапився розв’язати цю нагальну і болючу для столиці проблему.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Не залишити наодинці з бідою
Олена ДМИТРІЄВА

Сьогодні в багатьох країнах
світу неабияк переймаються проблемою соціалізації
та повернення до нормальних умов життя людей без
постійного місця проживання. Київ теж не пасе задніх у
цьому питанні.
У кожного з таких людей – своя
історія і свої причини, які змусили
жити на вулиці. Наприклад, пан
Анатолій, з яким я розмовляла біля
станції метро «Лісова», був ошуканий шахраями під час продажу
квартири. Так і не зміг повернути
ані гроші, ані житло.
– Сталося, як сталося. Сам винуватий у цьому. Пройшло вже багато
років, але на старості хочеться жити
в більш комфортних умовах, аніж
так як зараз, – говорить він.
Начебто і не скаржиться на своє
життя, але великий сум в очах говорить сам за себе. Про те, чи є родичі,
діти – відмовчується. А на запитання, як виживає, розповідає охоче.
– Займаюся збором пластикових
пляшок, картону, здаю все це на
пункти прийому вторинної сиро-

вини. Ось і копійка на харчі. А одяг
знаходжу біля сміттєвих баків. У
житті на вулиці є не тільки ризик,
а й своя особлива романтика, – невесело посміхається пан Анатолій.
Іноді він потрапляє до числа
«клієнтів» Будинку соціального піклування, де можна переночувати
та повечеряти. А під час зимових
холодів намагається відвідувати
пункти обігріву.
– Зиму буває доволі важко пережити, але небайдужі кияни часто
допомагають. Хтось пригостить
чаєм або пиріжком. Щиро дякую їм
за небайдужість, – каже безхатько.
Світлана Назаренко, заступник директора Департаменту
соціальної політики КМДА, зазначає, що в Києві функціонують
три заклади соціального захисту,
які допомогають людям без постійного місця проживання:
– У Солом’янському районі знаходиться Будинок соціального
піклування (БСП) з відділенням
нічного перебування та соціального готелю. Основними завданнями
закладу є організація нічного або
тимчасового перебування безхатченків і тих, хто опинився в
екстремальній ситуації. В цьому
будинку надається психологічна,

соціальна, медична та побутова
допомога, також при можливості
їх намагаються працевлаштувати.
Також вона зазначила, що БСП
надає особам, які прийняті до цієї
установи, харчування, методичну
допомогу, сприяє у реалізації прав
безхатченків. – Інформує їх про
режим роботи закладів соціального
спрямування, охорони здоров’я,
освіти, центрів зайнятості, органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А у разі потреби
направляє таких людей до інших
закладів та установ, які можуть допомогти у вирішенні конкретних
проблем, – додає співрозмовниця.

За словами керівника БСП Ірини Копотун, повернути людину до
соціуму, створити можливості легально працювати, заробляти гроші
та винаймати житло – ось головне
завдання соціальних працівників.

Адреси установ, де надають допомогу
безхатченкам
• Будинок соціального піклування – вул. Суздальська, 4/6
(тел. 497-41-81).

• Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб,
які не мають постійного місця проживання – с. Ясногородка Вишгородського
району Київської області.
• Філія Центру обліку бездомних громадян – вул. Рогозівська, 4/16
(тел. 568-60-81), розташована у Дніпровському районі.
• У Центрі обліку бездомних громадян (вул. Суздальська, 4/6, тел. 404-08-99)
та філії Центру (вул. Рогозівська, 4/16), проводиться робота щодо обліку
безхатьок, відновлення та отримання ними документів, видаються посвідчення Центру обліку, надається реєстрація місця проживання (перебування).

– Але серед наших підопічних
багато людей пенсійного віку,
інвалідів, яким також потрібна
допомога, – зауважує пані Копотун. – БСП надає їм соціальний
супровід. За потреби розміщуємо
в геріатричні інтернати, де вже
пожиттєво людина знаходиться.
Людина з пенсією має можливість
потрапити до закладу соціальної
родини.
У багатьох безхатченків, які
потрапляли до БСП, життя змінювалося в найкращу сторону. Багато
людей знайшли роботу, повернули
своє житло, хтось одружився…
Життя змінилося на 180 градусів
по шкалі «щастя». Тому, якщо ви
бачите безхатченків на вулиці, не
проходьте повз, а дайте їм путівку в
нове життя, шанс не на виживання
на вулиці, а на домашній затишок.
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Прийшла весна –
«Радикал» знову дихає
отрутою
Фото Павла ПАЩЕНКА

Олег ПЕТРЕНКО

Є три адреси, куди можна вивезти отруєні ґрунт і руїни закинутого заводу «Радикал» з Лівобережжя столиці. Озвучуючи їх,
члени тимчасової контрольної
комісії Київради щоразу додають: «але…».
«ТАМ СОТНІ ПІДПРИЄМСТВ,
ЧЕРГА ОРЕНДАРІВ…»

У всі часи з 1951-го підприємство
називалося грізно – «Завод №1000»,
Київський завод хімікатів, фабрика
міндобрив, «Радикал». Сьогодні народ
прозвав його ще страшніше – «ртутний
Чорнобиль». 22 роки тому сотні тонн
ртуті, сірчаної й соляної кислоти, аміаку, олеуму, хлору та інших хімікатів
були покинуті напризволяще, навіть
без охорони. Оскільки, як потім визнав
Господарський суд Києва, 1996-го завод
закрили з порушенням регламентних
норм банкрутства особливо небезпечних підприємств.
У 2000-х за вивезення отрути бралися декілька разів. Руки дійшли, як
каже директор «Інституту міста»
Олександр Сергієнко, лише до хімії,
що була в ємкостях. А заражений ґрунт,
просякнуті ртуттю бетонні й металеві
конструкції продовжують випаровувати отруту в повітря. Тим більше,
що попередні спроби демеркуризації
робилися незграбно – відомі випадки
витоку хімікатів.
Попри це, з початку нинішнього десятиліття заводські будівлі й
60-гектарну територію почали поступово освоювати комерсанти під
склади, офіси, магазини, СТО, автопарки… У 2000 році три гектари
було відведено навіть під житлову
забудову…
– Там, у радіусі кілометра, – сотні
підприємств. Торгують навіть продуктами харчування, посудом. За приміщеннями стоїть черга, бо дешева
оренда, – каже Олександр Пилкін,
голова фонду «Життя всупереч», якому теж «поталанило» винайняти тут
офіс. – У мене після робочого дня стан
жахливий – головний біль, запаморочення. Але жоден лікувальний заклад
не ставить діагноз «отруєння ртуттю».
Спілкувався з двома головлікарями: у
них немає можливості виміряти рівень
ртуті в організмі.

ГРАМ РТУТІ – НП,
А ТОННИ… ВИВІТРЯТЬСЯ

Голова контрольної комісії Київради з обстеження «Радикалу» Олексій
Новіков дивується: якщо градусник
розіб’ється, «надзвичайники» примчать
миттю, а на територію, де розлито тонни
ртуті, вони закривають очі.
– Відвідали заводські руїни, бачили
ті ку́льки ртуті, замастили ними чоботи.
З моєї депутатської приймальні ми з
головою ГО «Екомоніторинг» Сергієм
Бригадиром подзвонили до служби з

• ДУМКИ ВГОЛОС
Валерій ГУМАНЕНКО, депутат
Київради:
– Проблемі – понад два десятиліття,
а її не вирішено навіть на десять відсотків. Та й повноваженнями міської влади
вирішити цілком неможливо. Держава
практично не звертає уваги. Тож наше
завдання – розбудити державні органи.
Навіть за попередніми оцінками коштів
бюджету міста не вистачить. Інвестора
теж не знайдемо. Це питання і держави,
і міста.
Олександр ДЯДЮК, юрист, правозахисник:
– Не хочеться, аби Чорнобильська
зона перетворилася на всеукраїнське
звалище всього небезпечного і отруйного. Якщо його не переробити, а захоронити, то однаково просочуватиметься
у повітря, ґрунтові води. Треба чекати,
коли Горлівка повернеться під контроль
української влади. Сьогодні ж треба
забезпечити нерозповсюдження цих речовин, зменшити перебування людей. Там
має бути не розгул купецтва, а режимна
зона з автоматниками по периметру.
Посилити охорону треба особливо у
час війни і підвищеної терористичної
загрози, аби там не швендяли всі, кому
заманеться.

надзвичайних ситуацій: що робити?
Коли там довідалися, що ми забруднилися на «Радикалі», порадили поставити
взуття на балкон, щоб провітрилося, –
розповідає Олексій Новіков.
А за підрахунками депутата Київради Ганни Сандалової, в ґрунті та на
руїнах заводу залишилося ще стільки
ртуті, що з неї можна виготовити градусники для жителів усієї Землі!
За словами Олексія Новікова, на останньому засіданні комісії депутати
вивчали варіанти знезараження території. Перший – переробити залишки
ртуті на спецкомбінаті в Горлівці. Але
нині це місто – на окупованій частині
Донбасу. Другий – вивезти за кордон.
Але за міжнародними нормами країна,
на території якої є підприємство, що
може самостійно провести дезактивацію,
не має права «експортувати» отрутохімікати. Офіційно ж Горлівка – наша.
Третій – захоронити у Чорнобильській
зоні. Але потрібен дозвіл Кабміну. А
там мовчать з вересня 2016-го, відколи Київрада звернулася за урядовою
допомогою з демеркуризації заводу.
Четвертий – провести ультразвукову
сепарацію залишків заводу на його ж
території. Але це непосильна для міського бюджету операція. Крім того, до
неї з недовірою ставляться самі кияни.
– Треба вивезти хоч куди, навіть у
Чорнобиль, аби з густонаселеного чотиримільйонного мегаполісу! – заявляє
Олександр Сергієнко. – Хоча деякі екологи проти цього: перевезення такого
вантажу – теж загроза довкіллю.
Сергієнко радить екологічне очищення території проводити паралельно
з юридичним.
– Хто допустив зупинку виробництва
з технологічними порушеннями? Хто
почав за часів Черновецького роздавати
ці землі та об’єкти? Поки не знайдемо
конкретних винуватців – ситуація не
зміниться, і ми кричатимемо, що люди
там «заряджаються», – зазначає директор «Інституту міста».

У КОМІСІЯХ КИЇВРАДИ

Пам’ять та шана загиблим киянам
На засіданні постійної комісії Київради з питань культури, туризму та
інформаційної політики у повторному
розгляді одноголосно підтримано
проект рішення «Про оголошення
Днів жалоби в місті Києві».
Зокрема пропонується оголошувати Дні
жалоби під час поховання киян, які загинули
внаслідок проведення антитерористичної операції. На знак скорботи за загиблими у День
жалоби на всій території міста приспускатимуть
державний прапор із траурною стрічкою на
будинках і спорудах місцевого самоврядування,
комунальних підприємств, установ та організацій. У цей день рекомендується обмеження щодо
проведення розважальних заходів, концертів,
спортивних змагань на території міста тощо.

Вадим СТОРОЖУК, депутат Київради:
– Хоч я і є суб’єктом подання, але це колегіальне
рішення київської громади, рідних загиблих воїнів. Ідея
запровадження Днів жалоби належить не мені, а киянам.
Разом із колегами-депутатами всіляко підтримую таке
шляхетне починання. Вірю, що найближчим часом це
рішення, як і багато інших патріотичних пропозицій,
отримає підтримку в сесійній залі.
Богдан БЕНЮК, заступник голови постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної
політики:
– В мене до цього проекту рішення є питання. По-перше,
такий день повинна визначати і ухвалювати Верховна Рада
України. По-друге, він не може бути визначений допоки
не закінчилася війна… Щодо Днів жалоби під час поховань
загиблих киян, то й тут є певні застереження. Це неймовірно тонке питання.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

В’ячеслав Чорновіл
«прожив 300 років
української історії»
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Великі дерева в тіні не ростуть» — так
називається нова книга, присвячена
80-річчю відомого політика В’ячеслава
Чорновола. Презентацію цього видання
організували представники Народного
Руху України.
Назва книги говорить сама за себе: Чорновіл
дійсно був такою великою політичною фігурою,
затьмарити яку не зміг (і, напевно, не зможе) жоден
політичний діяч України.
Друковане видання налічує 290 сторінок, куди
ввійшли історії-спогади про В’ячеслава Максимовича.
Співавторами видання стали 14 відомих діячів,
журналістів і письменників: Віктор Кривенко, Михайло Хейвец, Володимир Кулеба, Едуард Гурвіц,
Адам Міхнік, Ельхан Нурієв, Олесь Шевченко, Олена
Бондаренко, Марта Коломиєць-Яневська, Зянон
Пазьняк та інші.
Доволі цікавими в книзі є розповіді-спогади
Дмитра Понамарчука під назвою: «За свої 60 років
прожив 300 років української історії». Як пише автор,
«на світанку Незалежності В’ячеслав Чорновіл мав
стати Президентом України. Може, тоді всі наступні
президенти були б зовсім іншими людьми, й країна
рушила б далі іншими темпами…».
Загальний наклад книги — 2000 примірників.
Її надрукували за кошти видавця Андрія Ялового.
Упорядником видання є прес-секретар В’ячеслава
Чорновола Дмитро Понамарчук, а вступне слово
написав голова партії «Народний рух України»
Віктор Кривенко.
Про В’ячеслава Максимовича написано чимало. Є
доволі багато публікацій про нього і навіть десятитомник творів самого Чорновола. Проте досі не було
такої книги, яка описувала б відомого дисидента
очима тих, хто з ним близько і тісно працював.
— І ось брак саме такої суб’єктивної оцінки постаті
лідера Народного Руху України якраз спонукав мене
до того, щоб спробувати заповнити цю порожню
поки що нішу, — розповів на прес-конференції
в агентстві УНІАН автор ідеї Андрій Ніцой. — В
програмі і видавництва, і Руху — поширення цих
презентацій, донесення книжки та ідей авторів до
ширшого кола. Тому невдовзі ми будемо повідомляти про наступні заходи.
За словами голови партії, це вже друга книга,
яку видали цього року. Також рухівці відродили
підсумки Чорноволівських читань. «І ми надалі
будемо такі проекти підтримувати, оскільки збереження пам’яті вкрай потрібно для майбутнього»,
— додав Кривенко.
Наприкінці заходу організатори вручили пам’ятні
фотографії учасників прес-конференції з Чорноволом у різні роки.

• ДОВІДКА «ВЕЧІРКИ»
В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч,
дисидент, журналіст. У 2000 році був удостоєний звання
Герой України (посмертно). Він трагічно загинув в автомобільній аварії: 25 березня 1999 року його автомобіль
врізався в КамАЗ із причепом. Чорновіл і його водій Євген
Павлов загинули на місці ДТП. У живих залишився лише
Дмитро Понамарчук, який внаслідок аварії отримав
сильні травми і знепритомнів. Упродовж багатьох років
слідство озвучує різні версії. Проте друзі та син загиблого
переконані, що то було вбивство на замовлення.

ОСВІТА

Вечірній Київ | 19 квітня 2018 року | №16 (19301)

7

Київ «пропонує» спрощену
процедуру вступу до ВНЗ


АБІТУРІЄНТИ З ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ І ОКУПОВАНОГО КРИМУ МАТИМУТЬ ШАНС З 4 ЧЕРВНЯ
ДО 28 ВЕРЕСНЯ ЗВЕРНУТИСЯ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ, ЩОБ ВСТУПИТИ ДО ОДНОГО З ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ ТА ЇХ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Лілія ЗІНЕЦЬ

Програми підтримки мають
відповідні назви «ДонбасУкраїна» та «Крим-Україна».
Перші діють при 36 вишах
нашої держави, другі – при
35-ти. Потенційним студентам пропонуються два
варіанти вступу – стандартна процедура і спрощений
її варіант. Він не передбачає ані наявності атестату з
паспортом, ані проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Географія дислокації вишів
охоплює чимало регіонів нашої
країни: Бахмут, Вінниця, Дніпро,
Дружківка, Краматорськ, Красногорівка, Кремінне, Кривий Ріг,
Костянтинівка, Львів, Запоріжжя,
Миколаїв, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне,
Сєвєродонецьк, Старобільськ,
Славянськ, Торецьк, Харків, Одеса.
Однак особливе місце в цьому
ланцюжку здобув Київ у вересні
2016 року, коли до столиці офіційно
переїхав Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Про ТНУ в столиці одразу
заговорили голосно та шанобливо,
як про «виш, який був вигнаний з
окупованого Криму та відроджений
на своїй рідній землі».
Тепер цей ВНЗ IV рівня акредитації, який до анексії Криму мав

у складі 16 факультетів і випускав
спеціалістів за 41 напрямом, – чи
не найбільша альма-матер для
кримчан, донеччан і луганчан.
Він одним із перших набув право
приймати за переведенням студентів з окупованих територій і
за два роки зумів дати освітній
прихисток щонайменше трьом
тисячам молодих українців, які
найбільше зазнали агресії Росії.
Ця цифра впливова. До прикладу,
в Луганському державному медичному університеті, який переїхав
до міста Рубіжне, зголосилося навчатися лише 10 абітурієнтів у

• ДО ТЕМИ
Ірина ЖДАНОВА, виконавчий директор
ГО «Фонд «Відкрита політика»:

– У нашій організації впродовж всього року працює «гаряча лінія» з питань освіти. Торік консультанти
прийняли 8 317 дзвінків (з них 2 970 – з Донбасу
та Криму) у Києві, Краматорську, Сєвєродонецьку
та Херсоні. Як результат, за даними МОН, у 2017
році за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна»,
«Донбас-Україна» до українських вишів вступило 1 568 осіб з тимчасово
окупованого Криму та непідконтрольних територій сходу. Це на 56%
більше, ніж у 2016 році – 1008 осіб. 4 809 осіб звернулися в освітні
центри за консультаціями.
Щоб донести до вступників інформацію про можливість здобути в
Україні якісну освіту, важливо розширювати інформаційну кампанію.
Так, наша громадська організація у 2017 році розповсюдила понад
40 тисяч інформаційних матеріалів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях на КПВВ, в Освітніх Центрах, ПТНЗ, школах, соціальних
службах, органах місцевої влади, вокзалах, автобусах, а також потягах
16 напрямків руху та у 118 вагонах Інтерсіті.
Федор ЗАБОЛОТСЬКИЙ, голова студентського
самоврядування ТНУ:
– Після анексії Криму я кілька разів пробував
перевестися до ВНЗ, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Однак усе було марно. Коли
телефонував до вишів, то чув відповіді, мовляв, у них
відсутня така юридична процедура, котра би дала
змогу переводити студентів з півострова. Натомість мені пропонували
просто заново вступати.
Я навчався в Кримському університеті культури, мистецтв та туризму, що в
Сімферополі. Коли вчився на четвертому курсі, то якось випадково прочитав
замітку, що у Києві відкрився оновлений Таврійський національний університет. Спершу думав, що це фейк. Однак написав на вказану електронну
адресу, потім приїхав... Так і перевівся, коли отримав диплом бакалавра.
Щоправда, мені довелося вдруге проходити рік останнього курсу
бакалаврату. На магістратуру я вже вступав на бюджет на загальних
умовах. До речі, в нас одразу переводили філологів, а тим, хто вивчав
правознавство, доводилося попітніти. Наразі в нас є й такі студенти, які
навчаються дистанційно, а проживають у Криму.

каб. 108), заповнити необхідну
документацію і скласти іспити,
щоб отримати тимчасову довідку
про повну загальну середню освіту,
якщо відсутній атестат українського зразка. Завершальний крок
– складення іспитів. Перелік всіх
конкурсних предметів є на сайті
кожного з ВНЗ. ТНУ пропонує прийом на такі напрями, як економіка,
облік та оподаткування, фінанси,
банківська справа та страхування,
менеджмент, підприємництво
торгівля та біржова діяльність,
біологія, екологія, хімія, право,
психологія, культурологія, політологія, археологія тощо.
Під час вступної кампанії варто
враховувати й законодавчі нововведення. Наприклад, абітурієнт
має документ державного зразка,
складав ЗНО, однак набрав близько
100 балів. За такої умови він може
подавати сертифікат ЗНО 2016 чи
2017-му і 20 – у 2016-му роках (на студентів, які перебувають «по 2017 років. Єдине – оцінки з ангбазі цього вишу працює освітній інший бік кордону». Фонду, як і лійської, французької, німецької
центр «Донбас-Україна»).
програмі, усього три роки.
та іспанської мов не враховуваПричин такому остраху, щонайНайголовніше, що вдалося зро- тимуться, вони приймаються вименше кілька. По-перше, влада на бити «захисникам освітніх прав ключно за сертифікатом ЗНО-2018.
непідконтрольних УкраїА звичайна процедура
ні територіях намагається
вступу цікава тим, що
У столиці освітні центри «Кримвидати свої псевдодипловона дає право абітурієнУкраїна»
працюють на базі двох ВНЗ: там з Криму та тимчасоми про вищу освіту в тих
незначних закладах, котрі Київського національного університету во окупованого Донбасу
ще діють. Не секрет, що ім. Вадима Гетьмана і Таврійського на- навчатися у дистанційці документи – фікція. Їх
ний спосіб чи на екстерне визнають ані в Україні, ціонального університету ім. В.І. Вернад- наті. Це – перший крок,
ані в світі. А батьки таких ського. Освітній центр «Донбас-Україна» щоб скласти ЗНО під час
дітей бояться цькувань,
основної чи додаткової
здійснює прийом тільки при ТНУ
сесії (стартує 2 червня).
бо не планують полишати
тимчасово окупованих територій. українців» – створити платформу На неї можна буде зареєструватися
По-друге, абітурієнти та студенти, dostupnaosvita.com.ua. Для дітей, навіть онлайн у період з 3 по 21
які перебувають у Криму та в межах які проживають на тимчасово оку- травня. Так само в електронній
ОРДЛО, загнані у інформаційний пованих територіях, цей ресурс – формі передати й необхідний пакет
вакуум. Усі українські сайти, які хай і мінімальний, однак шанс, діз- документів.
закінчуються на gov.ua, там за- натися про перелік освітніх центрів,
Окреме питання – безкоштовблоковані. Звісно, що в переліку адреси, спеціальності та контактні не навчання. У 2018-му році, аби
є й Міністерство освіти та науки.
дані координаторів з питань вступу. гарантовано вступити на бюджет,
Про освітні центри «Донбас- Зокрема на сайті «Доступна освіта» кримчанам та жителям ОРДЛО
Україна» та «Крим-Україна», є можливість підготуватися до ЗНО слід встигнути подати документи
можливо, ніхто й не почув, якби онлайн безкоштовно та без реє- до 20 липня. Усі вступні іспити
ГО «Фонд «Відкрита політика» не страції, не залишаючи при цьому завершуються 26 липня. Що стопочала активно опікуватися цією своїх електронних слідів.
сується квот для жителів Криму,
темою. Керівник структури Ірина
Що таке спрощена процедурна то у нинішньому році їх буде
Жданова особисто їздить до при- вступу? Вона не передбачає про- не менше, аніж торік – 2 600.
леглих із зонами розмежування ходження ЗНО. Головне, дістатися Щоправда, у 2017-му з цієї кільтериторій та агітує-пропагує освітні до освітнього центру Крим-Україна кості вдалося використати лише
можливості для абітурієнтів та (у Києві – до вулиці І. Кудрі, 33, 200 квот.

Київське регіональне вище
професійне училище б
будівницт
удівництва
ва
Проводить підготовку за скороченим терміном за професією:

Монтажник санітарно-технічних
санітарно-технічних систем
та устаткування
за видами робіт:
Виконання монтажу умивальників, унітазів.
Виконання монтажу ванн, душових кабін та
підключення пральної машини.
Кріплення і підключення електрокотлів.
Монтаж водяної теплої підлоги.
телефон для довідок (044) 257-09-89
реклама
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11 квітня відзначали Міжнародний день визволення
в’язнів нацистських концтаборів. У Бабиному Яру
зустрілися ветерани, яких ще малюками вивезли
в Німеччину, та разом з військовими вшанували
пам’ять загиблих жертв.

Після знесення
МАФів в
підземному
переході
на Майдані
Незалежності
столичні
комунальники
розпочали
ремонт.

У суботу в лісі
у Кончі-Заспі
спільними зусиллями
представників КО
«Київзеленбуд», КП
ЛПГ «Конча-Заспа»
та ГО «Друге життя»
посадили 100 тисяч
сіянців дерев. Також тут
встановили таблички
«Підтримуй чистоту» та
повісили будиночки для
птахів і кажанів.

В спеціалізованій школі № 43
«Грааль» в рамках проекту
Kyiv School Recycling учнів
привчають до свідомого
розподілу відходів. Заклад
перейшов на роздільне
сортування сміття, що
дозволить навіть заробити
кошти.

В центрі столиці пройшов костюмований «Марш за науку». Молоді
вчені вийшли популяризувати свою справу та нагадати про її
важливість для порятунку світу.

У спортивному комплексі «Атлет» до 20 квітня триває чемпіонат світу з
хокею із шайбою серед юніорів. На льоду змагаються збірні Угорщини,
України, Японії, Австрії, Італії та Румунії. Команда – переможниця
турніру підвищиться у класі та виступатиме у дивізіоні 1А.

Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА та Павла ПАЩЕНКА
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ФАРМАЦІЯ

Адреси аптек – учасниць програми «Доступні ліки» відтепер можна легко знайти
за допомогою інтерактивної мапи. Про це
розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
За її словами, скористатися такою можливістю
можна на офіційному сайті департаменту за посиланням:http://health.kievcity.gov.ua/content/dostupniliky-na-mapi-kyieva.html.
– Процес досить простий. У колонці зліва треба
обрати необхідний район, а після того, як відкриється мапа, натиснути на червону мітку, найближчу
до місця, куди вам зручніше дістатися, – пояснила
Валентина Гінзбург. – При цьому у віконці з’явиться
інформація з точною адресою та телефоном фармацевтичного закладу.
Нова опція спростить пошук аптек, де можна придбати доступні ліки. Також це стимулюватиме киян
відповідальніше виконувати рекомендації своїх лікарів
і регулярно приймати необхідні препарати, щоб мати
гарне самопочуття та не допускати ускладнень хвороб.
Валентина Гінзбург нагадала, що крім сайтів Департаменту охорони здоров’я та райдержадміністрацій,
інформацію щодо аптек – учасниць (яких уже понад
600) програми «Доступні ліки» розміщено і на стендах
у медичних закладах. Вона закликала всіх киян, які
хворіють на діабет 2-го типу, серцево-судинні захворювання чи бронхіальну астму звернутися до свого
лікаря, отримати рецепт та скористатися можливістю
заощадити на необхідних препаратах.

Фото Павла ПАЩЕНКА

Аптеки на інтерактивній мапі

Чим корисний відвар
кульбаби
Дійсно, кульбаба є цілющою рослиною, властивості якої по-справжньому
надзвичайні. При цьому
вона доступна кожному з
нас.

Нагадаємо, що з квітня 2017 року в Києві запроваджено та реалізується урядова програма «Доступні
ліки». До Реєстру лікарських засобів Міністерства
охорони здоров’я України торік внесено для реалізації 198 лікарських засобів. Із 22 січня 2018 року
Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни
у програму «Доступні ліки» (затверджено новий реєстр, який містить нові міжнародні непатентовані
назви: «Лозартан» та «Глібенкламід», та включає
239 лікарських препаратів). Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування здійснюється
коштом субвенції з Державного бюджету України
за бюджетною програмою «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань».

МИЛОСЕРДЯ

1. Для нирок та печінки
Коли ми спимо, далеко не всі органи відпочивають разом з нами.
Так, під час сну починає активно працювати наша печінка. Як тільки ми
засинаємо, у цьому органі починаються основні процеси з очищення
нашого організму, обробка різних ферментів і вироблення вітамінів.
Велику користь здоров’ю печінки приносять продукти з високим
вмістом антиоксидантів. Саме тому такий корисний для печінки відвар кульбаби. Завдяки цьому напою печінка відмінно справляється
зі своєю роботою.
З іншого боку, цей відвар має сечогінні властивості. Це означає,
що завдяки відвару кульбаби наші нирки починають ефективніше
виводити надлишки солей і рідин разом із сечею.
2. Стабілізує рівень цукру
Як правило, через кілька годин після прийому їжі рівень цукру в
крові людини стабілізується. Але в деяких людей, особливо у діабетиків,
кількість глюкози в крові в нічний час може підвищуватися.
Чому це відбувається? Цей феномен пояснюється діяльністю
певних видів гормонів, наприклад, кортизолу й епініфрину. Саме в
них приховується причина спонтанного підвищення рівня глюкози
в крові. Відвар кульбаби дозволить уникнути появу цього феномена,
який часто турбує деяких людей.
3. Бореться з запальними процесами
Кульбаба містить жирні кислоти, антиоксиданти (наприклад, бета-каротин), вітамін С, калій, залізо, кальцій, магній, цинк, фосфор і вітамін D.
Завдяки цьому неймовірному коктейлю з живильних речовин
нашому організму легше боротися із запальними процесами, якими
супроводжуються такі захворювання, як артроз і артрит.
Якщо ночами у вас німіють кисті рук, зводить ноги або турбують
болі в суглобах, навіть не сумнівайтеся: спробуйте щодня пити відвар
кульбаби перед тим, як йти спати.
4. Зміцнює імунітет
Згідно з результатами багатьох досліджень, одна з головних властивостей кульбаби полягає в зміцненні імунної системи людини. Саме із
цим пов’язаний її гіркий смак. Кульбаба не тільки ефективно очищає
наш організм від токсинів, але й містить велику кількість вітамінів,
мінералів і інших живильних речовин. У результаті захисні сили нашого організму підвищуються, а імунітет міцнішає.
У будь-якому разі перед вживанням відвару рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Як правильно
використовувати трави
у лікувальних цілях

Якщо хвороба
не відступає…


У КИЄВІ ЗАПРАЦЮЄ СУЧАСНИЙ І БЕЗКОШТОВНИЙ
ПАЛІАТИВНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ ОНКОХВОРИМ

Петро ЗУБЕНКО

Паліативні пацієнти – одна
з найбільш соціально
незахищених категорій
населення. Вони потребують
спеціального догляду та
знеболення. А їхні сім’ї
здебільшого вже і так
виснажені матеріально
та емоційно, тож їм вкрай
потрібна фінансова допомога
та психологічна підтримка.
Центр паліативної допомоги
має відкритись у 2018 році на території Національного інституту
раку. Він стане першим сучасним
і, головне, безкоштовним місцем
перебування і надання допомоги
онкохворим різного віку в останні
тижні їхнього життя.

Сьогодні в Україні вже функціонують близько 20 спеціалізованих паліативних закладів.
Це приблизно в 10 разів менше,
ніж потрібно за мінімальними
розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я. На жаль,
не всі вони отримують достатнє
фінансування, аби забезпечити
комфортні умови перебування
пацієнтів. Часто смертельно хворі
залишаються наодинці зі своєю
проблемою, без адекватного знеболення та догляду, і помирають
вдома.
Спеціалісти нового Центру
зможуть полегшувати симптоми важкої хвороби, психологічно
підтримувати пацієнтів та їхні
родини. Фінансування планується
здійснювати за рахунок коштів
благодійних організацій, внесків
приватного бізнесу, фондів та осо-

бистих пожертв громадян. Відкриває Центр соціальна ініціатива ГО
«Змінюємось разом». Його очолить
Ольга Чигир, практикуючий
психотерапевт із 10-річним досвідом, психолог у відділенні
дитячої онкології.
– Паліативна допомога – це
підхід, що дозволяє покращити
якість життя важкохворих пацієнтів в їхні останні тижні, – каже
Ольга Чигир. – В Україні хворих,
які щороку потребують паліативної
допомоги, близько півмільйона.
Утім, ця потреба задоволена лише
на 15 відсотків.
Новостворений медичний заклад зможе надавати безкоштовну
допомогу близько 300 пацієнтам
щороку. Вже розроблено детальний
план Центру, підібрано необхідне
обладнання для допомоги онкохворим різного профілю. Тут буде 20
індивідуальних палат із можливістю цілодобового перебування
родин пацієнтів.
Українці, які зіткнулися зі смертельним захворюванням, а також
їхні близькі будуть забезпечені
допомогою на рівні світових стандартів. Наразі проходить кампанія
зі збору пожертв на реконструкцію
будівлі та перший рік функціонування Центру.

Знаменитий швейцарсько-німецький алхімік Парацельс,
який жив в XVI столітті, казав: «Ліки від отрути відрізняє
доза». Це ж можна сказати і про трави: незважаючи на
їхню гадану нешкідливість, вживати їх необхідно вкрай
обережно.
 Перед прийомом будь-яких
лікарських трав необхідна
консультація лікаря. І тому, що
багато трав є отруйними, та їхнє
передозування небезпечне
для здоров’я. І тому, що деякі
трави здатні нейтралізувати
дію лікарських препаратів, і їх
не можна приймати одночасно.
Лікар повинен підказати, чи
допустимий прийом тих або інших трав’яних зборів.
 Розбавляйте, а не підігрівайте. У багатьох рецептах зазначено, що настоянку
необхідно вживати теплою. У цьому випадку її краще розбавити гарячою водою,
а не підігрівати, щоб не зруйнувалися цінні речовини.
 Підберіть свій рецепт. Трав’яні збори – не панацея. Буває, що той самий
рецепт підходить не всім людям з однаковими захворюваннями. Тому має сенс
періодично змінювати рецепти, підбираючи той, котрий виявиться саме вашим.
 Трави діють повільно. Трави – не таблетки. Не варто чекати поліпшення
після першого ж прийому. Трави діють повільно, але вірно. Буває, що ефект
виявляється десь через місяць прийому відвару, а іноді повинно пройти набагато
більше часу, щоб ви відчули поліпшення.
 Збирайте вчасно. Трав’яні збори досить примхливі, адже рослина може
принести користь тільки за умови, що вона зібрана в правильний період. Саме
тому важливо дотримуватися графіка збору лікарських трав.
 Дотримуйтеся дозування. Якщо в рецепті сказано, що вживати відвар
потрібно по 1 чайній ложці, не слід пити його склянками, в надії на якнайшвидше
видужання – перебір з дозуванням може призвести до отруєння. Також важливо
чітко слідувати інструкції з приготування настоянки або відвару.
 Не забувайте про ліки. Якщо мова йде про серйозні хвороби, лікування не
повинне складатися винятково зі вживання трав’яних чаїв і настоянок. У першу
чергу – медикаменти, призначені лікарем, а трави – лише для підвищення
опірності організму й поліпшення загального стану.

ДЕРЖАВНА СПРАВА 9

Вечірній Київ | 19 квітня 2018 року | №16 (19301)

Медреформа:
Київ – один із лідерів


перейдуть на нову систему оплати
лише із 2020 року.
На безкоштовній основі надаватимуться екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна
(високоспеціалізована), паліативна
медична допомога, медична реабілітація; медична допомога дітям
до 16 років; медичної допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами.
За ідеального сценарію, усі лікарні
країни матимуть єдиний чинний
перелік безкоштовних медичних
послуг за однаковими тарифами.

РЕАЛЬНІ ЦИФРИ –
ПРОТИ ФЕЙКОВИХ
НОВИН

У квітні, коли стартувала
кампанія «Лікар для кожної сім’ї», усі без винятку
регіони вступили в активну
фазу впровадження медичної реформи. Ситуація не
передбачає винятків ані для
скептиків, ані для противників змін на первинній ланці.
У медичної реформи як такої
за останні кілька років з’явилося
чимало прихильників та противників. Перші розуміють, що перетворення здійснюються поступово
і не за один день, тому приймають
«нові правила гри» та йдуть оформлювати декларації із обраними
лікарями. Другі навпаки вичікують час і аргументують позицію
спротиву, наводячи факти про
позитиви організації медицини
за системою Миколи Семашка,
яка діяла до часів незалежності…
Київ ще наприкінці березня
був у повній бойовій готовності.
Та й кияни заздалегідь з’ясували,
в якому районі міста та в котрого
сімейного лікаря чи терапевта,
педіатра їм хотілося б обслуговуватися. 1 квітня, коли стартувала
кампанія, усі дані столичних лікарів первинної ланки вже були
внесені до електронного реєстру
системи «Електронне здоров’я»
(e-Health). З цього часу містяни
почали підписувати декларації.
Проблеми виникали в тих, хто хотів
зареєструватися в електронній
системі чи перевірити перелік
медустанов, які вже підключилися
до неї.
У більшості лікарень та медсанчастинах Києва ситуація була
більш-менш спокійною. Громадянин приходив із паспортом та
ідентифікаційним кодом до дверей
із сигніфікатором-написом «Тут
можна обрати свого лікаря» і підписував потрібний документ. Не було
проблем у Києві й з оформленням
декларації на дитину за наявності
у батьків свідоцтва про її народження.
Алгоритм роботи зрозумілий:
лікар вносить дані пацієнта в електронну систему. З неї роздруковує
готову декларацію. «Уповноважена особа» медзакладу накладає
електронний цифровий підпис
на декларацію та надсилає її в
систему e-Health. Один екземпляр
декларації зберігається в пацієнта,
інший – у лікаря. Документ діятиме, доки українець сам не захоче
поміняти лікаря. Щоправда, поки

ЕТАПИ
РЕФОРМУВАННЯ

що в столиці живих черг ніхто ючись на слова директора Центру
не скасував – медики вимушені Анатолія Вершигори. Він наголопрацювати за старими схемами і сив, що з 1 січня до 1 квітня 2018
приймати паралельно пацієнтів року звільнилося 34 лікаря та 61
за записом.
фельдшер, а на роботу прийнято
До речі, станом на 16 квітня до 40 фельдшерів та 8 лікарів.
системи вже приєдналося 1077
Наступна викривлена інформедичних закладів, 16 тис. 671 мація стосується виїзду 70 тисяч
лікар та 668 тис. 337 пацієнтів. Для вітчизняних лікарів за кордон за
порівняння, 9 квітня система зафік- останні два роки. У МОЗ навпасувала 294 тис.
ки відзначають,
407 українців,
що упродовж
1 квітня, коли старту- 2014-2017 років
котрі узаконили
вала кампанія, усі дані
свої відносини із
кількість лікарів,
лікарями, 1034 столичних лікарів первин- які працюють
медзаклади та ної ланки вже були внесені у державних і
приватних за14 тис. 221 лікар.
до електронного реєстру кладах охорони
Мапа підписання
декларацій охо- системи «Електронне здо- здоров’я зросла
ров’я» (e-Health)
пила всі регіони
з 185 тис. 945 до
України. Лідера186 тис. 178 осіб.
ми стали Київ, Донеччина і ЗакарА медична реформа запропаття. Реформа первинної ланки ваджується саме для того, щоб
також не оминула сіл та селищ. у лікарів не виникало бажання
Наприклад, у сільській амбулаторії полишити Україну, працювали
Мохнатина, що на Чернігівщині, в нас за європейською моделлю,
підписали декларації майже всі мали високу конкурентну заробітну
536 його жителів.
плату, можливості якісно надавати
Виходить, що де-факто реформа послуги.
первинної ланки зрушила з місця.
А на виправлення помилок у всіх
ПРО E-HEALTH
без винятку буде час до кінця 2018
ТА ВІДНОСИНИ
року. Повний перехід на нову сиМІЖ ЛІКАРЕМ
стему надання медичних послуг
І ПАЦІЄНТОМ
запланований на перші дні 2019-го.
За допомоги e-Health Національна служба здоров’я отримуваМІФИ
тиме та оброблятиме персональні
Й ПЕРЕСТОРОГИ
дані пацієнтів. Оплата надання
Зі стартом змін, в мережі Інтере- медпослуг та ліків за програмою
нет з’явилося чимало неправдивих медичних гарантій здійснюватиданих. Найсвіжіший приклад – меться на підставі інформації та
різке скорочення медпрацівни- документів, внесених надавачем
ків Центру екстреної медичної медичних послуг до електронної
допомоги та медицини катастроф системи за договором про медичне
м. Києва. Мовляв, лише за три мі- обслуговування населення.
сяці 2018 року звідти звільнилося
Складові електронної системи:
майже 300 осіб. МОЗ одразу таку центральна база даних (ЦБД) та
інформацію спростувало, посила- електронні медичні інформа-

ційні системи (МІС), між якими
забезпечено автоматичний обмін
інформацією, даними та документами через відкритий програмний
інтерфейс (АРI). Від оператора
МІС залежить інтерфейс (те, що
користувач бачитиме на екрані).
Наразі МОЗ використовує першу робочу частину цієї системи
(MVP (minimal viable product).
Поточний функціонал e-Health
дає змогу реєструвати заклади
охорони здоров’я первинної ланки, їхні підрозділи (місця надання
медпослуг).
Відносини між пацієнтом, лікарем і медзакладом регулюватиме
наказ МОЗ «Про затвердження
порядку надання первинної медичної допомоги». Проект документа
активно обговорюється громадськістю. Що стосується документації,
то МОЗ уже скасувало медичну
картку дитини (для дошкільного
та загальноосвітнього учбових
закладів, медичну картку студента
і контрольну картку диспансерного
нагляду). Там прорахували, що за
усі роки незалежності, на заповнення трьох талонів лікарі, медсестри та працівники реєстратур
витратили близько 500 млн годин,
а на папір для талонів – майже два
мільйони дерев, тобто 5 гектарів
лісу. У цілому зміни називають
переходом на електронний формат обліку.
До слова, розрахунки МОЗ базуються на нормах Закону «Про
Державний бюджет України на
2018 рік». Згідно з ними, для лікарів первинної ланки передбачено
370 грн за 1 дорослого пацієнта без
урахування відповідних коефіцієнтів та 740 гривень – за дитину.
Це – базові «тарифи» планується
підвищити в перспективі. Вторинний та третинний рівні повністю

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

Із 1 січня до 31 березня з’явилися госпітальні округи та ради.
Головні лікарі мали за цей час реорганізувати приміщення первинної
меддопомоги з бюджетних установ
на комунальні некомерційні підприємства. Тепер саме вони мають
право на укладення договорів з
Національною службою здоров’я. З
липня через цю установу здійснюватиметься пряме фінансування із
держбюджету за надані послуги.
Із 1 квітня до 31 травня головні
лікарі мають право звернутися за
допомогою до місцевих рад, аби
вони зі своїх бюджетів частково
профінансували модернізацію
оновлених медичних закладів.
Тут головне правильно скласти
штатні розписи, визначитися з
обсягами заробітної плати лікарів первинної ланки, спираючись
на кількість пацієнтів, які уклали
декларації із сімейними лікарями,
терапевтами та педіатрами, а ще –
чітко прописати перелік додаткових платних медичних послуг.
Цей період – «зелене світло» для
українців, щоб обрати на найближчий рік свого лікаря. Для медпрацівників – це час на завершення
підготовки приміщень, закупівлю
медичного обладнання, отримання
у МОЗ ліцензії на власну медичну
практику в сімейній медицині та
педіатрії.
У період з 1 до 30 червня до
процесу підключиться Національна служба здоров’я. Медзаклади
переходитимуть на нову модель
фінансування первинної лани (вже
не за рахунок субвенції). Головні
лікарі укладатимуть договори з
Національною службою здоров’я
та узгоджуватимуть варіанти надання додаткових платних послуг.
Медпрацівники стануть повноправними ФОПами та ставатимуть
на облік у податкових службах.
Із 1 липня припиниться фінансування первинної ланки через
субвенцію з держбюджету. Без
коштів залишаться ті медзаклади,
котрі так і не перетворилися на
комунальні некомерційні підприємства, ті лікарі, котрі не підписали
декларацій з пацієнтами та, власне,
не підготувалися до ведення приватної медичної практики.
Лілія СКУПЕЙКО

ЛИШЕ
14 грн
на місяць

18 ВІЙНА І МИ
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Добровольці:
і шана, і пільги
Андрій КОВАЛЕНКО

Напередодні Дня українського добровольця набрала чинності нова редакція
рішення Київради «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності
та державного суверенітету
на сході України». Відтак
кияни-добровольці, котрі
не мають статусу учасника
бойових дій, отримують
право на соціальний захист
і пільги, де-юре прирівнюючися до воїнів АТО і ветеранів російсько-української
війни.
Відновлення соціальної справедливості щодо українських героїв, котрі пішли на фронт добровільно і без повісток, далося столиці
непросто. Протягом тривалого
часу вояки таких формувань, як
Добровольчий український корпус,
Українська добровольча армія,
батальйон ОУН та інші, лишалися
за соціальним «бортом».
Рішення, ініційоване депутатською фракцією «Всеукраїнське
об’єднання «Свобода», було прийняте Київрадою ще влітку минулого року – попри політико-бюрократичні перепони і завдяки
тиску громадськості. Втім, документ тоді так і не набрав чинності,
протягом кількох місяців його
доопрацьовувала і вдосконалю-

вала спеціальна робоча група при проїзд у муніципальному транспорміськраді.
ті, щорічна матеріальна допомога,
Нарешті, після офіційного оп- компенсація витрат на лікування і
рилюднення рішення у березні, реабілітацію, оздоровлення і відкияни-добровольці прирівняні в починок, навчання, першочергове
правах до учаснивлаштування діків бойових дій.
тей добровольців
Статус призна- Саме ці пільги є суттєви- до комунальних
чатиметься ко- ми, оскільки від них зале- дитячих садків,
місією з питань
жить фізичний і мораль- знижка на оплату
надання на териза харчування діний стан ветеранів
торії міста Києва
тей у навчальних закладів та послуг для учасників практично повністю, добровольці
посвідчення бійзакладах тощо.
АТО. А саме ці пільги є суттєвими, отримують увесь пакет соціальних
ця-добровольця, який брав участь
– Легко скористатись на практиці оскільки від них залежить фізичний пільг і навіть квартири. Сподіу захисті територіальної цілісності пільгами на комунальні послуги чи і моральний стан ветеранів.
ваюся, що Київ не відставатиме.
та державного суверенітету на сході проїзд, – відзначає в коментарі для
Як вважає пані Римар, механізм Важливо, аби всі чиновники були
України. Крім ідентифікаційних «Вечірки» заступник керівника ГО соціального захисту воїнів-до- належно проінформовані про те,
документів, до комісії необхідно «Добровольці» Анастасія Римар. бровольців у столиці запрацює що рішення набрало чинності, і
подати оригінал довідки від добро- – Але, на мою думку, вони не є най- повноцінно, якщо всі структурні добровольці можуть отримати
вольчого формування, яке не було важливішими. Складніше отримати підрозділи київської влади ви- увесь соціальний пакет, який певключене до складу Збройних сил, якісні реабілітаційні, лікувальні конуватимуть покладені на них редбачений столичною владою
Національної гвардії чи інших си- послуги, відпочинок. Тут є багато функції. – В деяких областях Укра- для учасників АТО, – підкреслила
лових структур; письмові свідчення питань щодо доступності різних їни схожі рішення реалізуються співрозмовниця.
від мінімум двох осіб-учасників
бойових дій; характеристику від
громадського об’єднання, що за• КОМЕНТАР
ймається допомогою і соціальним
захистом учасників АТО та членів
Олег ГЕЛЕВЕЙ, голова постійної комісії Київради з питань охорони
їх сімей, а також інші підтверздоров’я та соціального захисту:
джуючі матеріали (наприклад,
– Механізм отримання соціальних пільг воїнами-добровольцями виписаний
фотографії чи відео).
адекватно. Враховано найважливіші поправки до початкового рішення Київради.
Як повідомили «Вечірці» в ДеНині відповідальним за реалізацію є Департамент соціальної політики КМДА, з
партаменті соціальної політики
яким наша комісія тісно співпрацюватиме. Але буду відвертим: рішення прийнято
зі значним запізненням. Це треба було зробити кілька років тому. Адже в 2014-му,
КМДА, нині формується персоколи почалася російська агресія проти України, добровольці першими, за покликом серця, а не за грональний склад комісії. До неї, окрім
ші чи пільги, стали на захист Вітчизни. Тому добре, що хоч і пізніше за деякі інші міста, столиця все
«профільних» посадовців, увійдуть представники депутатських
ж виконала свій обов’язок у встановленні соціальної справедливості. Найближчим часом очолювана
фракцій і громадських організацій.
мною комісія Київради невідкладно скоригує відповідні положення міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», аби гарантовані добровольцям пільги мали надійне
Щодо задекларованих соціальних
бюджетне забезпечення.
пільг, то це, зокрема, знижки на
комунальні послуги і безкоштовний

ПРОБЛЕМА

Комбатанти викликають закон на себе!
вони теж мають почесний статус, незаслужено користуються пільгами та пошаною
співвітчизників. Як наслідок: значні кошти,
що виділяє держава на вирішення проблем
ветеранів, розпорошуються.
Навіть перевізники міських маршруток справедливо нарікають на зростаючу
кількість власників посвідчень УБД. Ті ж,
хто дійсно воював, подекуди не мають ні
часу, ні можливостей отримати земельні
ділянки, скористатися пільгами. А хто завітав до штабу на один день (чи й взагалі
не був там), отримують усе, що належить
«Вечірка» долучилася до обговорення за законом іншим.
цієї проблеми, що відбулося у медіа-ценЯка тут справедливість? Із такою потрі «Територія реформ». Участь у ньому становкою питання цілком солідарний і
взяли представники державних силових секретар Асоціації комбатантів Максим
відомств, Мінсоцполітики, Державної Бутко. Боєць-доброволець і учасник антислужби України у справах ветеранів війни терористичної операції особисто стикався
та антитерористичної операції. Ініціювала з неприємними випадками, будучи лише
зустріч громадська організація «Асоціація заступником командира роти.
комбатантів України». Зосередивши осно– У нас такий номер не проходив. Як
вну увагу на питаннях гаучасник феномену дорантії соціального захисту
бровольчого руху на
Ті ж, хто дійсно воював, початку війни, я не міг
військових і ветеранів,
учасники не оминули подекуди не мають ні часу, вчинити подібне, – каже
й доволі актуальної, на ні можливостей отримати Максим. – Але чому в
жаль, нині теми існуван- земельні ділянки, скориста- державі за чотири роки
ня численної групи осіб,
війни так і не з’явився
тися пільгами. А хто заві- закон про статус доброякі лише видають себе за
тав до штабу на один день вольців? Виходить, ми є
фронтовиків.
– Сьогодні це не лише (чи й взагалі не був там), і нас немає.
соціальна, моральна, а й отримують все, що налеЗаступник голови
політична проблема, –
Держслужби
України у
жить за законом іншим
вважає голова ГО «Асосправах ветеранів війціація комбатантів України», майор ни та учасників АТО В’ячеслав Марченко
Кіт. – Ні для кого не секрет, що в країні наголосив, що державний орган, який він
розвелося чимало «фейкових» учасників представляє, дотримується чіткої позиції:
АТО. Тих, хто ніколи не був на передовій, не добровольці мають отримати визнання з
чув автоматних черг, не намагався вижити боку держави. Хоча з точки зору законопід обстрілами ворожих «Градів». При цьому давства тут існують проблеми.

В Україні сьогодні майже 330 тисяч учасників антитерористичної
операції на Донбасі, яким надано
статус учасника бойових дій. Серед
них – 22 тисячі киян. Чимало людей, які хоч і брали участь у бойових діях, проте так і не отримали
статусу і пільг, які він передбачає.
Йдеться, передусім, про добровольців-комбатантів, які воювали у
складі ДУК (добровольчого українського корпусу) «Правого сектору».

Передусім стаття 17 Конституції держави
визначає, що «на території України забороняється створення і функціонування будьяких збройних формувань, не передбачених
законом». Для добровольців, які свого часу
не увійшли до складу державних силових
структур, це пряма заборона на офіційне
визнання участі в АТО.
Отже, саме життя вимагає внести до
закону про ветеранів війни та гарантії їх
соціального захисту важливий пункт, який
би дозволяв тим, хто дійсно воював, але не
входив до офіційних збройних формувань,
отримувати заслужений статус. Звісно, і
відповідні пільги. Верховна Рада України
зараз активно працює над цим питанням.

Можна сподіватися, що вже у найближчі
місяці соціальну справедливість буде закріплено законодавчо.
– Міноборони України активно підтримало два законопроекти про надання
добровольцям статусу УБД, – зазначив
начальник відділу соціальної політики
Міноборони Сергій Кучеренко, він звернув увагу, що серед учасників обговорення
не знайшлося жодного, хто б заперечив
необхідність якнайшвидшого врегулювання цього важливого питання. Це додає
надії, що добровольці-комбатанти, реальні
учасники бойових дій нарешті отримають
державне визнання.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

АЛЬЯНС 19

Вечірній Київ | 19 квітня 2018 року | №16 (19301)

Прихильників НАТО
дедалі більшає
 НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДЧИТЬ, ЩО КИЯНИ ПІДТРИМУЮТЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНУ
ІНТЕГРАЦІЮ КРАЇНИ
Марія КАТАЄВА

Якби наприкінці 2017 року
був проведений референдум щодо вступу України до НАТО, то з тих, хто
визначився з вибором, «за»
проголосували б понад 63%
киян, «проти» – 36%. Такі
результати опитування,
проведеного Науково-дослідним інститутом соціально-економічного розвитку
міста на замовлення Департаменту суспільних комунікацій КМДА.
Згідно з опитуванням, більшість
киян прихильні до європейського вибору країни. Кожен
шостий підтримує продовження руху держави
до вступу в Євросоюз.
Протилежні настрої
спостерігаються
щодо створення
квазієвразійного
утворення – Союзу
слов’янських країн
України, Росії та
Білорусі. Сьогодні його підтримує
лише 16% киян, тоді
як понад 60% мають
протилежну думку.
Якщо порівняти результати опитування з тим,
яке проводив Науково-аналітичний центр соціологічних
досліджень «Громадська думка»
2006 року, 6 із 10 киян так само підтримували європейський вектор,
а прихильників вступу до НАТО
була третина.
Якби сьогодні проходив референдум щодо вступу України до
НАТО, то серед тих, хто визначився
і прийшов би на нього, «за» проголосувало б 63,7%, а «проти» –
лише 36,3%. Загалом за вступ висловилося 50,9 % з усіх опитаних,
а проти – 29%.
Більш рішучо налаштовані чоловіки, ніж жінки. А чим молодші
респонденти, тим активніша під-

тримка приєднання до ЄС і НАТО
та готовність проголосувати на
референдумі за вступ до військового блоку.
– Відбулася руйнація кількох
міфів щодо євроатлантичної інтеграції України, що побутували
серед громадян за роки Незалежності, – каже завідувачка відділу
соціологічного моніторингу
розвитку міста КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку
міста» Ганна Залізняк. – Насамперед, міф про «натовський чобіт»,
який формувався на теренах СРСР,

Серед прихильників
вступу до НАТО основною причиною є гарантія
державної безпеки (56%),
а також модернізація
української армії (9%)
після початку військової агресії
остаточно втратив свій вплив.
Напад північного сусіда зруйнував ще один міф – щодо того,
нібито Україна має бути позабло-

• ДО ТЕМИ
Президент України затвердив Річну національну
програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018
рік. Особливу увагу буде приділено вдосконаленню
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції.
– Ми плануємо кілька кампаній. Це загальнонаціональна інформаційно-роз’яснювальна
кампанія «НАТО-Україна. Безпека. Захист.
Стабільність». Бо НАТО – це не тільки військовий союз, а й певні гарантії безпеки. Хочемо,
аби пересічний громадянин зрозумів, що це
підтриманий геополітичний вектор держави,
усвідомив, якими є стандарти НАТО та чому це
важливо для кожного, – розповів начальник Управління з питань
телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної
інтеграції ДКТРУ Олександр Ободович. – Також готуємо освітню
кампанію «Чому НАТО. Засади і принципи діяльності НАТО та його
роль у підтримці міжнародної безпеки». Плануємо влаштовувати
семінари, тренінги, фотовиставки у закладах освіти, бібліотеках.
Для молоді розробимо інтерактивні ігри. Ще буде загальнонаціональна стратегічна гра серед студентів на кшталт брейн-рингу.

ковою країною. Натомість зараз
проросійськими силами активно
насаджуються новітні міфи. Зокрема, що війна припиниться, якщо
Україна залишить свої наміри
щодо вступу до ЄС і НАТО. Проте
фактично для країни це означало
б повернення під вплив «старшого
брата», відмову від європейських
перспектив. Нав’язується ще одне
твердження, нібито в ЄС Україну
ніхто не чекає, ми занадто відсталі
й до НАТО нас ніколи не візьмуть.
Саме на руйнацію таких пропагандистських стереотипів мають
бути спрямовані зусилля органів
влади та громадського сектора.
Опитування проводилося з 9
по 20 грудня 2017 року методом
індивідуального інтерв’ю за місцем мешкання респондентів.
Всього було опитано понад
2 тисячі киян віком від
18 років. Дослідження
замовив Департамент
суспільних комунікацій КМДА. Як зазначила заступник
директора Департаменту Тетяна
Гузенко, столична влада постійно
вивчає ситуацію,
долучається до роботи з підвищення
інформування киян
щодо НАТО, зокрема в
рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії.
До речі, дуже схожі результати й опитування, що проводилося
серед читачів на сайті «Вечірній
Київ», в якому взяли участь майже
1,5 тисячі киян. На запитання «Чи
підтримуєте ви вступ України до
НАТО?» 71% висловилися «за» і
29% – «проти». Серед прихильників основною причиною є гарантія
державної безпеки (56%), а також
модернізація української армії
(9%) та авторитет на міжнародній
арені (6%). Противники вважають,
що Україна має бути позаблоковою
державою (22%) або що вступ до
НАТО спровокує РФ на ще більшу
агресію (7%).

ПРОГНОЗИ

Ціна питання
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Зважаючи на збройну агресію з боку Росії, тема вступу
до Північно-Атлантичного блоку є надзвичайно
актуальною для України.
Але наскільки дорого може
обійтися державі таке «задоволення»?
– НАТО сповідує політику відкритих дверей щодо членства.
Будь-яке рішення про вступ мають
ухвалювати всі 29 членів альянсу,
– повідомила «Вечірці» Барбора
Маронкова, директор Центру
інформації та документації
НАТО в Україні. – На даному етапі
українська держава зосереджена
на втіленні ключових реформ.
НАТО надає свою підтримку. Це
є пріоритетом. Ми підтримуємо
курс на досягнення натовських
стандартів, підвищення рівня
сумісності між силами України
та НАТО, зміцнення демократії
та верховенства права. Для нас
важливо, аби головний фокус залишався на проведенні реформ.
За даними Центру, в разі вступу
до НАТО потрібно щороку сплачувати членські внески. Скажімо,
торік Польща виділила $7 млрд,
Німеччина – $41 млрд, Франція
– $60 млрд, Британія – $63 млрд,
а США – аж $545 млрд. На даний
момент рекомендована сума сплати становить близько двох відсотків ВВП країни. Проте останнім
часом, зважаючи на геополітичну
ситуацію в світі, натовські держави змушені збільшувати витрати
на свою оборону. За офіційними
даними, торік європейські члени
Альянсу збільшили свої видатки на

оборону на майже 5% ВВП. Але й
ця сума не остаточна. За словами
натовського генсека Йєнса Столтенберга, у більшості країн-членів
уже розробили «плани виконання
рекомендації щодо 2% до 2024
року».
Звідси випливає, що омріяне
членство в НАТО щорічно коштуватиме Україні у межах 7% ВВП
держави – близько $6,5 млрд або
171 млрд грн. Для нашої держави
така сума дуже велика. Для порівняння: на безпеку й оборону з
українського держбюджету-2018
виділено лише 86 млрд грн.
Але й це ще не все. За підрахунками експертів, для переходу на
натовські «рейки» необхідно виділити близько $6 млрд. Ці кошти
треба витратити на повну заміну
систем стрілецького озброєння,
зв’язку та спорядження. Загалом
Україні доведеться здійснити корінну перебудову свого військового
виробництва. Чи зможемо ми модернізувати військово-промисловий комплекс в умовах складної
військово-політичної та економічної ситуації?

• ДОВІДКА
Верховна Рада ухвалила в
першому читанні президентський законопроект про нацбезпеку та оборону. Новий документ передбачає кардинальну
зміну системи управління у секторі оборони. Він розроблявся
у тісній взаємодії із західними
партнерами, зокрема з представниками НАТО, експертами
корпорації RAND, консультаційною місією Євросоюзу, групою з
розбудови оборонних інститутів
(США).
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Автостопом
на… візку


2714 км подолав на інвалідному візку Дмитро Щебетюк,
подорожуючи автостопом
із Києва до Білорусі. Таким
незвичайним способом він
планує невдовзі «колесити» й
країнами ЄС.
Як дізналась «Вечірка», мандрувати автостопом Дмитро мріяв ще з
дитинства, коли переглянув багато
різних фільмів. На жаль, у молоді
роки він отримав тяжку травму хребта, через яку й довелося «осідлати»
інвалідний візок. Але від заповітної
мрії все ж не відмовився. Першу
пробну подорож здійснив із Києва до
Львова, причому разом із подругою
(пообіцяв матері, що самостійно
спочатку не кататиметься).
А згодом захопився автостопом
уже по-справжньому. Індивідуальна
подорож тривала майже три тижні.
Спочатку планував обмежитися тільки поїздкою до Кам’янець-Подільського. Проте, як-то кажуть, апетит
прийшов під час... їзди. Ось так і
добрався аж до сусідньої Білорусі.
Після старту в Києві проїхав Житомир, Луцьк, Брест, Мінськ, Бобруйськ
та ще з десяток інших міст. «Мотав»
кілометраж завдяки добродушним
водіям-попутникам, які брали його
пасажиром. Час від часу хвилювався
за візок, який доводилося засовувати
у багажник автомобіля.

ДЛЯ СВОЄЇ НЕЗВИЧАЙНОЇ МАНДРІВКИ ДО
БІЛОРУСІ КИЯНИН ДМИТРО ЩЕБЕТЮК ПЛАНУЄ
ПІДКОРИТИ ШЛЯХИ ЄВРОПИ

Попутники
Попутник
ки попадалися
п
різні. нувся на рідну землю, ставилися
Якось до Гом
Гомеля
мел їхав із п’яним до мене зовсім по-іншому, наче не
водієм, кот
котрий
трий гнав на великій помічали. На мої запитання лише
швидкості,, бо поспішав «до баб відмахувалися: мовляв, зайняті, не
швидкості
у баню». А по дорозі до Терно- заважайте…
поля дов
довелося
вело сісти у «ШкоЗвичайно, подорожувати в таких
ду», що
о належала
на
пивному умовах для людини з інвалідністю
заводу.
заводу
у. В
Відтак «сусідами» – нелегке випробування. Як, скажіпо салону
сал
лону виявилися 50-лі- мо, рухатись на візку, коли навкруг
тровіі кеги
ке з пивом. Коли – сходи й бордюри. Адже у наших
дістався
діста
ався до санаторію на реаліях кожен день – виклик. Не так
Шацьких
Шац
цьки озерах, отримав вже й просто вийти з дому, перейти
і нічліг,
ніч
чліг і безкоштовну дорогу. До цих труднощів Дмитро,
вечерю.
вече
ерю
мабуть, звик. Але раніше йому було
Подорож підтверди- непереливки, оскільки не завжди
Подо
П
ла
а народну
на
мудрість: міг потрапити туди, куди потрібно.
світ
св
віт не без добрих
Незважаючи на інвалідність, Щелюдей.
Хоча інколи бетюк зміг стати чемпіоном України
люд
л
траплялося, що Дми- з плавання, увійшов до резерву паттрап
ттра охоплював відчай ралімпійської збірної зі стрільби з
через тривалі години луку. Близько трьох років готувався
чере
ч
простоювання на тра- до участі у спортивних змаганнях,
прос
п
сі.
сі
і. Ал
Але потім раптово але до складу збірної не потрапив.
під’їжджало
під
д’їж
чергове Проте згодом отримав несподіваавто, і мандрівка
мандрів продовжува- не запрошення стати співведучим
лась. На своєму
лась
своє
шляху Щебетюк паралімпійської студії на Першому
знайомився з цікавими людьми: національному.
учасником телешоу
Наразі Дмитро
КВК (клубу веселих і
Зупинятись на досяг- продовжує вести
кмітливих), майстром
нутому Щебетюк не активний спосіб
спорту із дзюдо, вожиття. Відпочивати
збирається. Під час
лодарем кубка світу
ніколи, бо ж заснунашого спілкування
з карате. Одного разу
вав громадську інівін повідомив про свої ціативу «Доступно.
навіть здибався зі хрещеником своєї бабусі нові плани – курсувати UA». Відтепер проз Кам’янця-Поділь- автостопом по країнах водить своєрідні
Європи…
ського.
тести на зручність
Деякі водії заради
у різноманітних
Дмитра, дізнавшись про його плани, закладах, щоб отримати відповіді
навіть змінювали маршрут, «на- для осіб із інвалідністю: чи можуть
мотуючи» зайві кілометри. Саме вони потрапити до тієї чи іншої
таким чином, зважаючи на прохання будівлі без сторонньої допомоги, чи
«автостопника», довезли його аж до достатня ширина дверей, чи є внузнаменитої фортеці у Дубно – замку трішні перешкоди, чи зручно сидіти
князів Острозьких-Любомирських за столиком для замовлення тощо.
у Рівненській області. Інший водій
– Створення проекту «Доступно.
не тільки привіз до вказаного насе- UA» – це результат мого життя, –
леного пункту, а й навіть пригостив продовжує Дмитро. – Якось ми з
морозивом і тістечками. Ще двоє подругою вирішили десь посидіти.
скинулися по 50 гривень на його Вона запропонувала один заклад, а
поїздку автобусом. А коли зрештою потім згадала, що там сходинки на
дістався до сусідньої держави, біло- вході. Я тоді й подумав: чому маю
руські прикордонники і митники обмежувати себе через якісь бар’єри у
вітали його, як героя.
просторі? Ми покликали офіціанта й
– Подивитися на мене збіглася попросили книгу відгуків, де вперше
вся митниця, – ділиться спогада- і зафіксували свою скаргу. Ось так усе
ми Щебетюк. – Споглядали, наче й розпочалося. Потім з’явилася ідея
інопланетянина. А потім зупинили писати звіти для людей, які користуавтомашину, яка довезла мене до ються візками, робити відеоблоги та
Бреста, хоча старенькому водієві, розповідати про те, як можна долати
здається, було не по дорозі. А от перешкоди і пересуватися містом.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
українські митники, коли повер-

На красі не економлять
Олександр ПИРЛИК

Індустрія краси, вистоявши під натиском кризових ударів, знову набирає обертів, адже прагнення жінки до досконалості непідвладне економічним катаклізмам. Стрімкі темпи розвитку
столичного б’юті-ринку свідчать про те, що
різноманітні послуги намагаються зробити не
стільки доступними, скільки якісними. Як не дивно, але чим престижніший і дорожчий салон,
тим більше у нього клієнтів і тим складніше туди
потрапити. А якщо є пропозиція, то є і попит.
За різними даними, в Києві щороку відкривається близько
50 салонів різних класів. Говорять, що і закривається не
менше, але експерти це пояснюють тим, що такий бізнес
ще зовсім молодий і підприємці лише пізнають усі його
тонкощі.
– В наш час практично будь-яка дівчина може собі
дозволити нарощені вії, манікюр або модне фарбування.
Існує маса майстрів, які працюють в невеликих студіях або
на дому, і пропонують свої послуги набагато дешевше, ніж
їх більш відомі конкуренти. Дівчата часто роблять вибір
на користь ціни, але багато хто все ж шукає місця, де їм
нададуть якісні послуги, незалежно від вартості, – коментує
ситуацію власниця одного із столичних салонів краси
Вікторія Вербицька.
Одним з найважливіших посередників стосунків між
клієнтом і салоном є майстер. А його, як виявилося, знайти
дуже і дуже складно.
– Навчити майстра з «нуля» – це зайві витрати як часу,
так і грошей, – пояснює директор студії краси Віра
Стороженко. – Універсалів, які вміють робити все, від
стрижки до педикюру, також не дуже охоче беруть на роботу. Адже у них, як правило, лише поверхові знання про
конкретні послуги. Роботодавці надають перевагу фахівцям, які спеціалізуються на чомусь одному. Така людина
може не лише бездоганно виконати роботу, а й надати
кваліфіковані рекомендації клієнткам. І якщо ці поради
матимуть результат, клієнтка неодмінно повернеться. А
це для нас – найголовніше.
Звичайно, у кожної відвідувачки салону свої уявлення
про ціни на послуги. Але, як показує практика, у природному бажанні виглядати «найкращою» дівчата часто здатні
викласти досить кругленькі суми. Експерт Яна Ткаченко
розповідає, що витрати на догляд за волоссям, манікюр і
педикюр з покриттям обходяться в середньому від 2 тисяч
грн. до 3,5 тисяч – це мінімальний пакет послуг. Косметологія обличчя та тіла вимагатимуть ще 2-3 тисячі грн.
У студіях, які спеціалізуються на нарощуванні вій, дівчата
залишають менше грошей – 600-800 грн. При цьому ціни
в столиці і невеликих містах відрізняються не суттєво і
залежать від якості матеріалів і навичок майстра.
Характерно, що індустрія краси попіклувалася не лише
про жінок. Зараз дедалі частіше відкриваються спеціалізовані салони краси і для сильної статі, так звані барбершопи. Головна відмінність цих закладів від звичайних
салонів – атмосфера, що більше нагадує чоловічий клуб,
а також специфічний перелік послуг. Це стрижки, гоління
небезпечною бритвою, догляд за бородою, камуфлювання
(зафарбовування сивини), навіть манікюр і педикюр. Але
найпопулярнішими «процедурами» у барбершопах залишаються стрижки та догляд за бородою.
– Поки що співвідношення популярності у відсотках
60 на 40 – за стрижкою приходять частіше. Борода лише
зовсім нещодавно стала популярною, кількість чоловіків
із нею збільшилася, але якщо попит на послугу впаде, відмовлятися від неї не будемо – для когось вона залишиться
затребуваною, – пояснює Сергій Трофимов, власник
мережі барбершопів.
Ціни у чоловіків трохи відрізняються від «жіночих».
Звичайна стрижка «під машинку» коштуватиме від 200
грн, гоління бороди небезпечною бритвою обійдеться в
середньому у 300-400 грн, а за спеціальні зачіски з укладкою доведеться викласти від 400 грн.

СПОРТ-ТАЙМ
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Киян запрошують
пробігти марафон
 ДОЛУЧИТИСЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ БІГОВОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ПЕРЕВІРИТИ СВОЇ СИЛИ МОЖУТЬ

ЯК ПОЧАТКІВЦІ, ТАК І ДОСВІДЧЕНІ БІГУНИ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олександр ПИРЛИК

22 квітня в рамках 8th Nova Poshta
Kyiv Half Marathon відбудуться
традиційні забіги на індивідуальних дистанціях: 21, 0975 км; 5 км;
2 км та естафети 1 х 10+1 х 11
та 3 х 5+1 х 6. Не обов’язково
бути професійним атлетом, щоб
подолати головну марафонську
дистанцію.
Маршрут головної дистанції 8th Nova
Poshta Kyiv Half Marathon традиційно
пролягатиме в одне коло мальовничими
вулицями міста. У порівнянні з минулим
роком він зазнав невеликих змін. Ознайомитися з повним маршрутом можна на
офіційному сайті в розділі «Маршрути».
Цьогоріч учасники стратуватимуть біля
пам’ятника Петру Сагайдачному. Основний маршрут пролягатиме вулицями:
Набережне шоссе, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська та Труханівська і перетнуть три мости – Гаванський,
Північний та Пішохідний.
В рамках 8-го Київського півмарафону
пройде благодійний забіг на дистанції
2 км, учасники якого збиратимуть кошти
на обладнання кабінету реабілітації ДУ
Інституту травматології та ортопедії НАМН
України. Адже саме до цього клінічного
закладу щорічно звертаються за допомогою
тисячі пацієнтів (серед них і легкоатлети), які мають захворювання суглобів під
назвою остеоартроз. Для повноцінної та
швидкої реабілітації потрібне належне
сучасне обладання, якого у ДУ Інституті
травматології та ортопедії НАМН України
наразі недостатньо.
Традиційно до 8th Nova Poshta Kyiv Half
Marathon долучаються не тільки дорослі
бігуни, а й діти. Спеціально для них підго-

Найвидатніші боксери
світу приїдуть у Київ
Із 30 вересня до 5 жовтня в столиці
України пройде 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської Ради. На подію
зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій
з країн-членів WBC, промоутери,
судді та спортивні функціонери.

В рамках 8-го Київського півмарафону пройде благодійний
забіг на дистанції 2 км, учасники якого збиратимуть кошти
на обладнання кабінету реабілітації ДУ Інституту травматології та ортопедії
НАМН України
тували дитячі забіги на дистанціях: 100 м,
500 м і 1000 м. Кожен маленький фінішер
отримає пам’ятну медаль та подарунки.
Загалом очікується, що в усіх забігах візьмуть участь близько 12 000 атлетів.
– Вісім років тому, у 2010-му, ми починали з простої ідеї — організувати у столиці

захід здоров’я та спорту. Минулого року
нас зібралося вже близько 9000, і це якщо
говорити лише про бігунів, а у цілому бігове
містечко на Контрактовій площі в день
забігу відвідало не менше 27 000 гостей. З
кожним роком бігова спільнота в Україні
зростає, і цьогоріч ми плануємо зібрати
вже близько 12 000 бігунів, – зауважив
генеральний менеджер Run Ukraine
Дмитро Черницький.
Родзинкою 8th Nova Poshta Kyiv Half
Marathon стануть медалі. Вперше на медалях фінішерів головної дистанції буде
зображений символ міста Києва. До речі,
естафетні медалі цього року виконані у
вигляді сходинок, які символізують те,
що для досягнення своєї мети команді
потрібно здолати шлях вгору.

Усього в Київ з’їдуться понад 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу. У
числі очікуваних заходів – не лише офіційні
зустрічі й обмін досвідом, організатори
обіцяють також цікаву програму з неформальним спілкуванням та благодійними
акціями. А також планують познайомити
учасників та гостей Конгресу з українською
культурою і традиціями, продемонструвати
їм справжню українську гостинність.
Подібна подія відбудеться в нашій країні
вперше. І ми готуємося провести захід на
найвищому рівні, гідно презентувати Київ
і Україну. Це дуже важливий захід як для
світової спортивної спільноти, так і для
розвитку боксу в нашій країні. Щорічно на
форум з’їжджаються представники всіх країн-членів WBC і зірки боксу з усієї планети.
– Упродовж кількох днів учасники Конгресу обговорюватимуть актуальні проблеми, визначатимуть плани, вестимуть
переговори про майбутні поєдинки, а діючі
чемпіони дізнаються про своїх суперників,
претендентів на чемпіонський титул. Крім
того, це дасть величезний поштовх для
підростаючого покоління, адже побачити
своїх кумирів наживо спонукає дітлахів
приходити до спортивних залів і посилено
тренуватися, – прокоментувала «Вечірці»
віце-президент Ліги професійного боксу
України Аліна Шатернікова.

КОМПЕТЕНТНО

Пропишіть дітлахам гімнастику
Олександр ПИРЛИК

Нещодавно в Києві пройшов міжнародний турнір
зі спортивної гімнастики
Ukraine International Cup
201, який зібрав сотні
іменитих спортсменів 17-ти
країн світу. Сьогодні цей
вид спорту (разом із плаванням) лікарі й тренери
вважають найуніверсальнішими для дітей. «Вечірка»
вирішила поцікавитись,
наскільки обґрунтована
така точка зору.
Для занять спортивною гімнастикою немає жодних протипоказань, окрім важких захворювань
хребта чи серця. А в деяких випадках лікарі навіть рекомендують
цей вид спорту, як профілактику
досить поширених недуг.
– Педіатри вже не одне десятиріччя дискутують, що для малечі
більш корисніше – плавання чи
гімнастика. Як на мене, гімнастика ефективніша для формування
міцної м’язової системи і скелета.
В ході таких занять розвивається
спритність і координація рухів.

Через різноманітні навантаження відточити вправу до автоматизму і
це відбувається рівномірно, й такі виконувати легко та природно. Респортсмени завжди виглядають гулярні навантаження зміцнюють
струнко і підтягнуто. Швидкі рухи, кістки і суглоби, що, в свою чергу,
якими наповнедозволяє зменшити
ні тренування,
Для занять спортив- ризик отримання
прекрасно розною гімнастикою немає травми. До того
вивають дихальж, дитина, яка
ну і серцево-су- жодних протипоказань, з 5-7 років
динну системи. окрім важких захворю- виконує різДо того ж гімвань хребта чи серця ні трюки,
настика дієво
прекрасно
себе показала у боротьбі проти вміє групуватися, що дозсхильності до ГРВІ, – розповідає воляє їй не боятися випадкових
педіатр однієї зі столичних клі- неприємностей – падіння взимку,
нік Марина Мочона.
коли ожеледиця, чи влітку, скаЯк правило, дітей до гімнас- жімо, з велосипеда, – пояснює
тичних гуртків приймають у віці дитячий тренер із
6-7 років. Утім, бувають і винятки, акробатики Віктор
наприклад, деякі секції можуть Сорока.
узяти на виховання й у трирічному
Як не дивно,
віці, щоправда, якщо малюк буде але в гімнафізично, а, головне, психологічно стику більготовим до тривалих тренувань. ше приНайбільшим страхом для батьків х о д и т ь
є думка, що спортивна гімнастика дівчаток,
– надто вже травмонебезпечний
вид спорту. Загалом так воно і є,
але це більше стосується професійного спорту.
– Перед виконанням кожного
елемента його розділяють на кілька
дрібних і простих, що дозволяє

аніж хлопців – усе ж таки батьки
схильні бачити своїх синів у різноманітних єдиноборствах чи у
командних видах спорту. Тим не
менш у професійній гімнастиці в
Україні поки що більше здобутків

мають представники сильної статі.
Одним із найяскравіших прикладів
є олімпійський чемпіон Олег
Верняєв.
– До секції мама відвела мене,
коли мені було шість років, – пригадує спортсмен. – У дитинстві я
був жвавим, худеньким – якраз для
гімнастики. Але як мені не подобалося тренуватися, не розумів до
ладу, чого тренер вимагає. Навіть
плакав, коли хлопчаки ганяли за
вікном у дворі м’яч, а я відпрацьовував елементи у тісному залі.
Втім, все змінилося, коли виграв
свою першу медаль. Трапилося
це у сім років. Я так пишався нагородою, що кілька ночей спав
із нею. А через пару років став
тренуватися серйозно. Зрозумів,
що спорт дає можливість побачити
світ і познайомитись із цікавими
людьми, – каже Олег.
Наостанок додамо, що абонемент на відвідування тренувань зі спортивної гімнастики в середньому коштує
близько 300-500 гривень
на місяць. Тренування
тривають дві
години три-чотири рази на
тиждень.

22 ПАРК КУЛЬТУРИ
ЮВІЛЕЙ

Скульптор мріє
про «Соборність»
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Як зміняться
комунальні кінотеатри
Марія КАТАЄВА

Найбільшою бідою столичних
комунальних кінотеатрів залишаються старі будівлі. Споруджені
ще за часів Радянського Союзу,
вони потребують капітального
ремонту та переоснащення, а
отже і чималих коштів. Потроху
КП «Київкінофільм» приводить
заклади до ладу. Найближчим
часом запланований ремонт у шести кінотеатрах, а найбільш масштабне перетворення очікується у
«Кракові».

Твори народного художника України,
заслуженого діяча мистецтв та академіка Юлія Синькевича зберігаються
в музеях, а монументи встановлені в
Україні та багатьох країнах світу. У
квітні скульпторові виповнилося 80
років, і він сподівається на втілення у
столиці важливого проекту – монументу Соборності.
Майбутній митець народився у родині архітекторів Левка та Євгенії Синькевичів. І продовжив справу батьків – 1955 року вступив до
Київського художнього інституту ім. Т.Г. Шевченка на скульптурний факультет. Першою роботою Юлія став створений разом із однокурсниками-скульпторами Михайлом Грицюком,
Анатолієм Фуженком та архітекторами Анатолієм Сницаревим і Юрієм Чеканюком пам’ятник Тарасу Шевченку. Його було встановлено
10 червня 1964 року в Москві до 150-річчя Кобзаря.
– На мою думку, це найкращий пам’ятник
Шевченкові у світі. Він був вилитий з бронзи на
монетному дворі в Ленінграді,– пригадує сестра
Юлія, Ольга Синькевич. – 2014 року родичі з
Москви повідомили, що пам’ятник обгородили
парканом, ходять чутки, що зносять. Тоді я
зчинила галас, телефонувала до Міністерства
закордонних справ, Міністерства культури.
Зрештою, з Росії повідомили, що забирали його
на реконструкцію і потім повернули.
За 56 років плідної праці митець створив
безліч робіт з каменю та бронзи. Серед знакових – композиція «Родина», подарована від
імені України та встановлена на честь 50-річчя
ООН в парку Націй Женеви, найвищий у cвіті
монумент «Древо життя й свободи» на горі
Говерлі, «Либідь» на однойменному готелі,
«Прометей» у Чорнобилі.
Попри поважний вік, метр продовжує працювати. З останніх його робіт варто згадати
меморіальний комплекс пам’яті жертв комуністичних репресій «Биківнянські могили» (2012,
Биківня) та «Оранта» (2017, Київ).
Сьогодні Юлій Львович мріє побачити у столиці монумент Соборності – проект, створений
разом із Левком Синькевичем та архітектором
Дмитром Єжовим, який переміг у конкурсі ще
2005 року. Конкурс проводився на виконання
доручення Кабінету Міністрів України Міністерством культури спільно з КМДА. Монумент
заввишки близько 16 метрів являє собою колону
з барельєфом, на якій стоїть Оранта з дитиною.
Над нею в’ється стрічка Мебіуса – символ безкінечності України.
– Минуло понад 10 років, але справа з місця
не зрушила. У Міністерстві культури запевняють,
що підтримують встановлення пам’ятника, але
коштів на нього не виділено. Ще 2008 року на
оглядовому майданчику біля Маріїнського палацу була закладена капсула і наріжний камінь
на ознаку встановлення монумента. Досі його
немає. А на цьому місці вже інша скульптурна
композиція, – розповідає Ольга Синькевич. – Гадаю, що слушне місце для монумента Соборності
було б біля Верховної Ради або на місці Арки
Дружби народів, спорудженої до 60-річчя СРСР.
Марія КАТАЄВА

Минулого року Київрада виділила 30
млн грн у рамках програми «Столична
культура 2017–2018 роки» для мережі
комунальних кінотеатрів. Ці кошти спрямовують на необхідні ремонти та розроблення проектів реконструкції.
– Модернізація триває вже третій рік.
Найбільшу увагу приділяємо матеріально-технічній базі, прагнемо, щоб глядачам
було комфортно,– зазначив директор КП
«Київкінофільм» Денис Химич. – Приміром, у великому залі «Лейпціга» замінили
крісла, зробили частково термосанацію і
ремонт фасаду. Для «Старту» закупимо нове
обладнання для кінопоказів, відремонтуємо фасад і фойє. У кінотеатрі працюють
різні гуртки та секції, тож прагнемо зробити його культурним центром Березняків.
У «Промені» два роки тому оновили зали,
тепер займемося утепленням та ремонтом
санітарно-гігієнічних приміщень. Давно
чекає ремонту дах кінотеатру імені Шевченка, по можливості полагодимо і фасад.
У ньому вже встановили подіуми для крісел
у великому залі, незабаром замінимо самі
крісла та відремонтуємо туалети. У «Флоренції» також планується заміна крісел у
двох залах, ремонт санітарно-гігієнічних
приміщень і реконструкція вхідної групи.
Розпочали робити проект модернізації

кінотеатру «Кіото», 2017-го вдалося на
це знайти 340 тис. грн, потрібно ще 800.
Є кінотеатри, що тривалий час не працюють через незадовільний стан приміщень. Зважаючи на низку питань, які
потрібно вирішити з діючими закладами,
деякі з них заплановано віддати на баланс
районів. Наприклад, «Алмаз» може стати
майданчиком для виступів районних
театрів, а «Пролісок» – дитячою студією.
– Сьогодні не функціонують як кінотеатри «Загреб», «Братислава» і «Краків».
«Загреб» винесений на інвестиційний
конкурс. Для «Братислави» виділені кошти
на розробку проекту реконструкції. А для
«Кракова» такий проект зробили. Його
вартість 75 млн грн, 10 з яких вже закладено
до бюджету. Сподіваємося, що за кошти
міста та зароблені «Київкінофільмом»
вдасться завершити реконструкцію до
кінця наступного року. Є задумка зробити «Краків» мультифункціональним – з
великим кіноконцертним залом, малим
залом та джаз-клубом у підвалі. Щоб на
його сценах різні театральні колективи
мали змогу показати свою творчість киянам за доступними цінами, – поділився
планами Денис Химич.
Стати сучасним культурним центром
столиці має і найбільший кінотеатр міста

«Київська Русь» (його площа близько 7,5
тис. кв. метрів). Цей унікальний об’єкт
можна використовувати ефективніше.
Один з залів, розрахований на тисячу
місць, міг би бути концертним майданчиком, а в фойє чи підвалі розташувалася б
арт-галерея. Питання знову в коштах…
– Лише на заміну 1200 крісел у великому
залі потрібно кілька мільйонів гривень. А
ще сучасне концертне чи театральне обладнання, гримерні... Запит на проведення
у кінотеатрах різних заходів є. Спочатку
організаторів усе влаштовує – локація,
кількість місць, доступна ціна. Та коли
потрапляють усередину, відмовляються
– лякає занедбаний вигляд. Десь немає
гардероба, десь навіть опалення. Тому
наше першочергове завдання – поліпшити стан приміщень: це утеплення, стіни,
вікна. А далі залучати партнерів, зробити
наші заклади цікавими, наповнити їх
життям, щоб люди приходили не лише
дивитися кіно, – наголошує керівник КП
«Київкінофільм». – Маємо успішні приклади – у «Флоренції» працює дитячий
клуб, а у «Старті» – дитяча школа. Вони
дуже затребувані та мають доступні ціни.
Переконаний, кінотеатри, особливо у
спальних районах, можуть стати культурними осередками.

КИЇВ ЧИТАЄ

«Книжковий Арсенал»
зазирне у майбутнє
VІII Міжнародний фестиваль
«Книжковий Арсенал» триватиме з 30 травня по 3 червня в
Мистецькому Арсеналі. В ньому візьмуть участь близько 200
українських письменників і 75
гостей з 30 країн світу. Цього
року фокусною темою є «Проект
майбутнього». Про що мріє людство, яким буде світовий устрій,
враховуючи гібридні виклики сучасності, та чи спроможні сучасні
технології створити надлюдину
— на ці запитання шукатимуть
відповіді під час фестивалю.
У спеціальних проектах презентують можливості сучасних технологій:
наприклад, віртуальні екскурсії модернізованою столичною бібліотекою за
допомогою VR-окулярів, або як виглядає
«Перевтілення» Франца Кафки у віртуальній реальності. А в «Кафе майбутнього»
каву для відвідувачів готуватиме робот.
Серед закордонних гостей очікуємо
французького прозаїка і режисера Фредеріка Бегбеде, італійську письменницю
Франческу Меландрі, директора Паризького інституту практичної філософії,
спеціаліста з дитячого розвитку Оскара
Бреніф’є, одого із засновників Литовської
Гельсінської групи Томаса Венцлова
та інших. Дитяча програма фестивалю
пройде під гаслом «Далі буде!.» — учасники говоритимуть про те, які книжки

На міський конкурс
подано понад
півсотні рукописів
Під час засідання Видавничої
ради при Департаменті суспільних комунікацій, яке відбулося у
квітні, члени ради ознайомилися з
переліком рукописів, поданих до
розгляду в рамках Міської цільової програми на 2016-2018 роки
«Київ інформаційний» у 2018 році.

є сьогодні і які книжки діти візьмуть із
собою й у завтрашній день.
«Книжковий Арсенал» – це не лише
літературні заходи, а й мистецькі. В його
рамках пройде музичний фестиваль
Next sound, який пропагує поєднання
діджитал-мистецтва з прогресивною та
експериментальною музикою, залучення
органів чуттів, презентують проекти від
Клубу ілюстраторів Pictoric та студентів
НАОМА. А також покажуть виставку
«Metropolis. Минулі утопії майбутнього»,
що представить погляди візіонерів в
площинах архітектури, винаходів, кіно.
Зокрема проекти реконструкції Києва,
що належать українським архітекторам
«сталінського» періоду.
Крім того, на фестивалі діятиме інтелектуальна платформа «Творці майбутнього», де ділитимуться бізнес-мудрістю,
дискутуватимуть про моделі майбутнього
та вчитимуться створювати якісні рішення для його досягнення. І, звісно, буде
багато новинок на будь-який смак від
українських видавництв.

Цього року індивідуально подано 67
рукописів: за жанром найбільше поезії
(29), а також проза (8), драматургія (4),
дитячі твори (7), краєзнавство (3), історія
(2), критика, мистецтвознавство, педагогіка
і довідник (по одному). Також рукописи
подали і професійні творчі спілки, зокрема
Національна спілка архітекторів України
(Київське відділення), Національна спілка
письменників України, Київська організація Національної спілки композиторів
України, Національна спілка кінематографістів України, Київська організація
Національної спілки письменників України
та Музей Тараса Шевченка.
Всі члени Видавничої ради вже отримали рукописи для ознайомлення. Наступне
засідання для проведення голосування
та підведення підсумків заплановано на
початок червня 2018 року.
Нагадаємо, що рукописи, відібрані Видавничою радою, будуть видані за кошти
міського бюджету та надійдуть до міських
бібліотек.

АСОРТІ 23
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 19.04
Мінлива
хмарність, дощ
Атм. тиск 745
о Вітер (м/с) 8,1
Вологість
повітря (%) 71
о
Відчувається + 13

+13
13

п’ятниця, 20.04
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 751
о Вітер (м/с) 6,6
Вологість
повітря (%) 41
о
Відчувається + 15

+15

ЦІКАВО

Про їжу

неділя, 22.04

субота, 21.04
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 741
о Вітер (м/с) 8,2
Вологість
повітря (%) 45
о
Відчувається + 21

+21

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 7,6
Вологість
повітря (%) 42
о
Відчувається +14

+14

ТРАДИЦІЇ

ВИСТАВКИ
ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ
І ТВАРИНИ

У Щербенко Арт Центрі працює виставка «Зоопатія». В роботах, створених у змішаній техніці,
художник Сергій Кайдак міксує
міфологічні образи та візуальні
елементи популярної культури у
потоці несвідомого. У серії «Зоопатія» художник розмірковує на
тему взаємодії людини і тварини, занурюючись у безмежну
культурну традицію, де тварини
постають втіленням людських
вад і чеснот, посередниками волі
Богів чи власниками недосяжної
свободи.

ПРИМАРИ ДЖАЗУ
ПРИДНІСТРОВ’Я
 У Норвегії існує блюдо з
цікавою назвою «йолеброд» –
суп з пива.

 Дивно, у кукурудзи перший ряд зерен в качані завжди
містить парне число.

 Оси за смаком нагадують
кедрові горішки, черв’яки –
підсмажений бекон, а жуки –
яблуко.
 Хліб завжди вважався головним продуктом харчування і
символом основи матеріального життя. Адже недарма слово
компаньйон (companion) походить від двох латинських слів:
com – разом і panis – хліб.

19 квітня – Євтихія. Євтихій
був архієпископом Константинопольським. За те, що виступив
проти імператора, був висланий
з країни, помер у 582 році.
 За народною прикметою
помічено, якщо цього дня тихо,
то це вказує на врожай ранніх
зернових.
20 квітня – Килини. За ім’ям
мученика Акилини. Разом з ним
у 310 р. за приналежність до християнської віри були страчені 200
римських воїнів.
 У нашому народному побуті
чоловіче ім’я Акилина перетворилося на жіноче, звідси й походить
прислів’я: «Дощ на Килини – добра
калина».
21 квітня – Руфа. Встановлений
на честь апостола Руфа – одного із
сімдесяти. Він був учнем апостола
Павла у Римі, займав єпископську кафедру у Дівах в Елладі. За
народними повір’ями, цього дня
усе на землі рухається. «На Руфа,
як земля руха», – кажуть із цього
приводу. Що посіяно та посаджено
цього дня, піде вгору.

 На Руфа не можна ходити в
ліс, бо там повзають гадюки, цього
дня вони дуже кусючі.
23 квітня – Терентія, Помпія та інших 33-х. Вшановується
пам’ять мучеників, які загинули
близько 251 р.
 Якщо вранці стоїть туман
навпроти сонця, то протягом дня,
швидше за все, піде дощ.
24 квітня – Антипа-Водопола.
Він був учнем Святого апостола
Іоанна Богослова, а згодом став
єпископом Церкви в Пергамі. В
деяких місцевостях України цього
святого називають Водополом,
бо близько дня його пам’яті починаються весняні розливи рік.
25 квітня – Василя Парійського.
Встановлений на честь сповідника
і єпископа VIII ст. Згодом було
ототожнено зі словом «парить»,
бо настають погожі дні й пара із
землі парує. Найголовнішою роботою цього дня є робота в полі,
на городі чи в саду.
 Верба розпустилася – зимі
кінець, і попереду тільки весняні дні.

СМАЧНОГО!

Готуємо м’ясний хлібець
Хлібець або заєць – це м’ясний
фарш, який запікається з різними начинками у попередньо
підготовленій формі. Подають
«заєць» нарізаний шматочками. «Вечірка» пропонує один
з рецептів приготування цієї
смачної страви.
Інгредієнти: Фарш свинний –
400 г. Яйця курячі – 2 шт. Цибуля ріпчаста –
1 шт. Батон (два-три шматочки вчорашнього). Молоко – 125 г. Крупа манна –30 г. Часник –
1 зубчик. Горіх мускатний мелений. Кмин – 7 г. Олія.
Масло вершкове (для форми). Сухарі мелені – 30 г.
Сіль. Перець чорний мелений.
Крім того: Морква – 2 шт. Масло вершкове –
30 г. Яйця курячі (варені) – 3 шт.
Приготування: Шматочки батона залити підігрітим молоком, щоб вони розм’якли. Половину
цибулі дрібно порізати та підсмажити на пательні
до прозорості.
Готуємо фарш. М’ясо потрібно порізати дрібними
шматочками та перемолоти на м’ясорубці разом з
цибулею (половину сирої цибулі, а половину підсмаженої на олії), перемолоти двічі. За другим разом
додаємо до фаршу ще батон. Для фаршу можете
використати будь-яке м’ясо. Зі свининою більш

ситно і калорійно, з телятиною та курятиною делікатніше, але рекомендуємо
тоді додати до фаршу ще шматочок
сала. Порада: якщо перекручуєте м’ясо на фарш вдома, залиште його на
кілька хвилин в морозильній камері,
охолоджене м’ясо легше піддається
механічній обробці. До фаршу додати
пропущений через прес зубчик часнику, дрібку меленого мускатного горіху,
сіль та перець за смаком. Перемішати до
однорідної маси. До суміші додати два яйця,
кмин та гарно вимішати (можна руками). Додати до
готового фаршу манку й дати хвилин 15-20 постояти
в прохолодному місці.
Форму змастити маслом та щедро посипати сухарями. Моркву натерти на середній терці й притушкувати на вершковому маслі. На дно форми викласти
половину фаршу, посередині викласти шар моркви та
зробити в ньому заглиблення, куди викласти вкруту
зварені яйця. Зверху на яйця викласти шар моркви і
решту фаршу. Запікати хлібець 45-50 хв. при 180 ˚С.
Далі духовку вимикаємо, а хлібець залишаємо в
ній ще на хвилин 15.
Готовий «заєць» вийняти з духовки та залишити
«відпочити» на 15-20 хв при кімнатній температурі.
Можна подавати як в гарячому, так і в холодному
вигляді.

Культурна лабораторія
EDUCATORIUM (м. Київ, вул.
Рейтарська, 8-б) представила
виставку іспанського фотографа
Альберта Лореса As far as we have
jazz. Митець за допомогою фотографії показує приховане життя
Придністров’я через спостереження за студентами та випускниками джазового відділення
Тираспольського інституту. Його
кадри ніби відтворюють музику, що лунає у стінах забутого
закладу.

КОНЦЕРТИ
НЕВГАМОВНИЙ
МУЗИКАНТ

19 квітня о 20.00 в Київському
театрі ім. І. Франка з сольним
концертом виступить Тигран
Амасян – один із найяскравіших молодих джазових піаністів
сучасної світової сцени, який
був визнаний кращим аранжувальником 2016 року, а журнал
The Guardian назвав його «феноменальним і невгамовним
музикантом».

навесні 1947 року пише і надсилає поштою лист Всевишньому
з проханням подарувати йому
на Пейсах п’ятдесят карбованців. Лист виявляється в руках
начальника селищної міліції і
несподівано чіпає його суворе
серце.

КІНО
«5 ТЕРАПІЯ»

Країна:Україна.
Режисер: Аліса Павловська.
У ролях: Стас Домбровський,
Віктор Бревіс, Аліна Путішина,
Соня Кулагіна, Олена Дашевська,
Костянтин Міскаров, Леся Верба,
Наталя Бузько.
Тривалість: 1 год. 24 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
В основі фільму лежить серія
новел Стаса Домбровського, колишнього наркомана і злочинця,
який в 17 років дізнався, що у
нього ВІЛ і на наступні два десятиліття занурився в абсолютне
саморуйнування. І вже лежачи
на смертному одрі в тюремній
терапії, знаючи що через два
тижні його не стане, хлопець
зрозумів, найбільше за все він
хоче просто жити.
Проводячи більшу частину
часу в наркотичному стані або
замкнений в одиночці колонії
суворого режиму, він щоразу
намагається побороти себе і
своїх демонів. Тепер усе його
нове і тверезе життя це допомога іншим, які опинилися на
його місці, і його життя набуває
нового сенсу. Стас допомагає
дівчині, яку любить, позбутися
наркозалежності.
Це фільм про страх смерті.
Про найнижчу точку, до якої
може опуститися людина. Чи
вистачить у неї міцності і мужності, щоб не зламатися? Фільм
про руйнування стереотипів
щодо ув’язнених, хворих СНІДом, наркозалежних. І в той же час,
це історія про кохання, прощення
і самопожертву.

«ТАКСІ 5»

ЛЮБОВ І ПРИСТРАСТЬ
НАВЕСНІ

20 квітня о 20.00 на сцену концерт-холу Caribbean Club вийде
Марія Бурмака з гуртом Gypsy
Lyrе. Ви почуєте пісні з програми
«Музика пристрасті і кохання»,
а також зовсім нові композиції
«Інеєм» та «І прийде весна», які зі
сцени зазвучать уперше. «Любов
і пристрасть, радість і ніжність –
це те, про що я пишу, – розповідає Марія Бурмака. – Головне
те, що на концерті буде сонячно
і весело. Після зими з її «Інеєм»
обов’язково «І прийде весна», а
значить буде і любов…»

ТЕАТР
«ЛИСТ БОГУ»

20 квітня о 19.00 Київський
театр на Подолі гратиме спектакль «Лист Богу». «Дорогий
Товариш Бог! .. Скоро Пейсах,
наше з Тобою головне свято ...»
Сентиментальна розповідь про
містечкового божевільного, який

Країна: Франція.
Режисер: Френк Гастамбіде.
У ролях: Френк Гастамбіде,
Малік Бенталя, Бернар Фарсі.
Тривалість: 1 год.40 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Сільвена Маро, відчайдушного
паризького копа та першокласного гонщика, проти його волі
переводять до місцевого поліцейського відділку у Марселі. Колишній шеф поліції Жільбер, діючий
мер міста із рекордно низьким
рейтингом, дає Сільвену завдання – знешкодити жахливу банду
італійців на гоночних «Феррарі»,
яка грабує ювелірні крамниці. Щоб
виконати завдання, Маро немає
іншого вибору, як узяти у напарники Едді Маклуфа, племінника
знаменитого Даніеля. Той, хоч і
є найгіршим водієм у Марселі,
але єдиний, хто має доступ до
легендарного білого ТАКСІ.

24 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ

Як доглядати
за взуттям
Дощ, бруд, транспорт,
хімічна атака дорожніх
реагентів – серйозні випробовування для взуття.
Навіть якщо у вас є лише
одна пара взуття на сезон, строк її служби можна значно збільшити. Для
цього за взуттям необхідно регулярно доглядати.
 Насамперед пам’ятайте:
взуття «ранкового очищення»
виходить на вулицю беззахисним. Крем не встигає набути
захисних властивостей. У шкіру
легко набивається пил, вода,
бруд. Тому доглядайте за ним
звечора.
 Взуття з гладкої лакованої
шкіри миють водою або протирають вологою ганчіркою.
 Для замші, велюру або нубуку варто використати спеціальну гумову щітку. Якщо забруднення надто сильне, можна
почистити його за допомогою
вологої ганчірки або серветки. Мити замшу не бажано. Від
водних процедур вона грубіє і
втрачає еластичність. Значно
ефективніше потримати замшеві черевики над парою, ще
краще використовувати спеціальну піну.
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ПОДІЯ
21 квітня біля будівлі Київської міської державної адміністрації
(вул. Хрещатик, 36) відбудеться передача місту
Києву Кубків Ліги Чемпіонів УЄФА
На сцені біля КМДА Кубки зустрічатимуть міський голова Віталій Кличко та
президент Федерації футболу України
Андрій Павелко. Трофеї їм передадуть
амбасадори фіналів Ліги Чемпіонів серед жінок та Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 – Ія Андрущак та Андрій
Шевченко.
Святкові заходи з нагоди передачі Кубків Ліги
Чемпіонів УЄФА 21 квітня у місті Києві:
 12.00 – на Майдані Незалежності в напрямку
будівлі КМДА молоді футболісти вишукуються у 2
колони;
 12.00 – 12.20 – амбасадори фіналів Ліги Чемпіонів
УЄФА Андрій Шевченко та Ія Андрущак прибудуть на
Майдан Незалежності та з Кубками пройдуть «живим
коридором» до будівлі КМДА;
 12.20 – муніципальний духовий оркестр розпочне
святкову ходу в напрямку будівлі КМДА, виконуючи
гімн Ліги Чемпіонів УЄФА;
 12.40-13.00 – відбудеться церемонія урочистої
передачі Кубків міському голові Віталію Кличку та
президенту ФФУ Андрію Павелку;
 13.00-13.15 – відкриється фотосесія з головними клубними трофеями – Кубками Ліги Чемпіонів;
 13.15-19.00 – фотосесія з Кубками для усіх
бажаючих.

23 – 29 квітня

ОВНИ, скупердяйству,
егоїзму – зась! Свято дотримуйтеся закону «беру-даю»,
щедро діліться всім, чим багаті:
серцем, гаманцем, – не обіднієте.
ТЕЛЬЦІ, виходьте з під-

пілля, сяйте чарівністю, годі
ховатися. Формула щастя «я
+ ти» дорівнює любов. Не побийте
зопалу горшки з благовірними,
облаштовуйте шлюбне життя на
основі взаємного кохання.
***
21 квітня з 00.00 до 24.00 буде заборонено рух
транспортних засобів на вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького).
Також у цей час буде обмежено рух транспорту на
вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) та на вул. Прорізній (від вул.
Пушкінської до вул. Хрещатик).
Про зміни у роботі маршрутів міського пасажирського транспорту на час проведення заходу буде
повідомлено додатково.
***
12 травня з 11.00 до 19.00 на Софійській площі
буде проведено представлення Кубку UEFA Champions
League Kyiv Trophy Tour. Ці урочисті події сприятимуть
популяризації здорового способу життя, активному
відпочинку киян та заохоченню молоді до занять
спортом.

БЛИЗНЮКАМ імпону-

ватиме роль не публічної
персони, а таємного «розвідника». Будьте «за кадром», там
розгортатимуться сюжети подій,
які маєте доопрацювати спокійно,
виважено, з максимальною продуктивністю, разом з благовірними.

РАКИ, активізуйте дружні

зв’язки, якщо вас об’єднають
прагматичні інтереси плюс
психологічна гармонія, це допоможе успішно скористатися лідерськими привілеями в колективі.

ЛЕВИ, в бізнесі аврал, на-

став зоряний час фахового
удосконалення. Дотримуйтеся посадової субординації, шануйте шефа, дбайте за родину.
Симбіоз практичних та психологічних навиків дасть успішні плоди.

ДІВИ, годі посипати голо-

СКАНВОРД

ву попелом, ви переродилися, стали сильнішими.
Викорінивши з себе боягуза чи
раба. Знаєте всі підводні перешкоди і вмієте їх обійти. Йдіть на арену, рекламуйте себе, демонструйте все найкраще, публічний статус
має бути високим.

вітрильний
корабель
(стар.)

пекло
(грецьк. міф.)

 Після очищення взуття необхідно висушити при кімнатній температурі. У жодному разі
не можна ставити черевики під
батарею або радіатор.
 Щоб намокле взуття швидше просохло, протріть його
зверху, а всередину напхайте
газети. Через кілька годин папір
вбере вологу.
 Коли взуття повністю висохне, необхідно нанести на
нього крем або аерозоль, залежно від типу і кольорів шкіри.
Робити це бажано не рідше 2
разів на тиждень.
 Перед першим застосуванням засіб краще протестувати на
малопомітній частині черевика
– особливо, якщо мова йде про
кольорову взуттєву косметику.
Через 30 хв. взуття із гладкої
шкіри полірують м’якою тканиною, а замшу і нубук пригладжують м’якою щіткою.
 Більшість засобів багатофункціональні: вони одночасно
й очищають, і захищають від
вологи, і живлять, і відновлюють
пігмент. Чим більше функцій у
засобу, тим зручніше. Вибирати
засіб потрібно індивідуально
для кожної пари взуття.
 Для повсякденного взуття
потрібен крем на органічних
речовинах. Він краще роз’їдає
бруд, надає блиску, вологостійкості, відштовхує пил.
 Крем на органіку розпізнають за запахом. Надто міцний медовий розчин означає,
що в кремі – ароматизатор. А
натуральний бджолиний віск
ледве пахне. Він створений для
того, щоб доглядати за м’яким
взуттям із гарної шкіри.

ГОРОСКОП

вид цибулі

ТЕРЕЗИ, це тиждень пси-

енергійний
чоловік –
самець
наука
розкриття
карних
злочинів

вали з пісків,
гравію

хологічного катарсису, і
промайне він у стресовій
динаміці. Таємне стане явним, тривоги, сумніви, підозри (особливо
ревнощі) посиляться, але це не причина для песимізму, а нормальний
процес.

символ
шлюбу

заснував Рим
(іст.)
вивчає собак

СКОРПІОНИ, ви опини-

міцний напій
малюнок на
твердому
матеріалі
шукана
величина

сигнал-заклик до збору (військ.)

снасть (мор.)
чорне дерево (грецьк.)
обставина
захисту

СТРІЛЬЦІ, у вас кепське

негр (заст.)

боковий
удар в голову
(бокс.)

наркотичні
речовини,
містять опій

важкопрохідні хвойні ліси
катол. священик
хлібороб у ст.
Спарті
містечко
козаків
сорт білої
глини
міра довжини
576 м (Китай)

спиртний напій, основа
горілки

стиль
популярної
музики

гірська коза

окоп

ін’єкція

тварина
родини
жирафових

смолоскип

спороносний
орган грибів

вампір

лися на «мінному» полі
розбрату і не знаєте як звідти вийти?.. Зась конфронтації!
Хочете укріпити фаховий імідж,
приборкайте амбіції й красиво танцюйте під дудку вимог та інтересів
ділових компаньйонів, друзів.
самопочуття?.. Нічого драматичного, то сигнал для
оздоровчої профілактики. Опановуйте медицину, дієтологію, фітотерапію, займайтеся спортом,
подружіться з природою і позбавтеся поганих звичок.

КОЗЕРОГИ, ваше жит-

тя перетвориться на «балмаскарад» і якщо поставили за мету взяти когось у сердечний
полон, не «переграйте» в запалі
самореклами.

ВОДОЛІЇ,

в кар’єрі, бізнесі намічається різкий поворот, коріться службовим
вимогам, шануйте шефа і самі достойно керуйте підлеглими чи залежними від вас людьми.

РИБИ,

обряд хрещення

персонаж
«Пісні про
Нібелунгів»

вода (лат.)

вагон 1-го
класу

якщо ви упродовж
минулого місяця не прогавили
свій шанс й укріпили матеріальні рубежі, тепер слід повчитися
ліквідувати хвости фахової неграмотності, підкуватися інтелектуально,
розширити коло ділового спілкування.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА

Склала Оксана БАРКІНА
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