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АНТИКОРУПЦІЯ

ФОТОФАКТ

Киянам пропонують
повідомляти про корупцію
Незабаром кияни отримають антикорупційну
«гарячу лінію». Скаржитися
можна цілодобово і навіть
на вихідні.
Київрада прийняла рішення
про створення антикорупційної
«гарячої лінії», яка дозволить киянам анонімно повідомляти про
випадки корупції у виконавчому
органі Київради (КМДА), райдержадміністраціях, комунальних підприємствах і установах місцевого
рівня.
– Такі процедури існують в усьому цивілізованому світі, відтепер
будуть і у нас. Нова система повинна забезпечити повну анонімність
викривачам, гарантії збереження
конфіденційної інформації, виключає можливість спотворення

Нові трамваї для оновлених станцій
Мер Києва Віталій Кличко відкрив на Борщагівській лінії швидкісного трамвая капітально
відремонтовану зупинку «Вул. Генерала Потапова». Він нагадав, що столична влада відновлює дорожню і транспортну інфраструктуру столиці, а також оновлює рухомий склад
міського громадського транспорту.
За останніх два роки для міста було закуплено 100 нових
сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв. І цього
року оновлення громадського
транспорту триватиме. Трамваї
надвеликої місткості PESA, що
курсують Борщагівською лінією
швидкісного трамвая, відповідають найновішим європейським
стандартам і нормам. Зокрема
вагони виконані як єдиний простір із низьким розташуванням
підлоги, обладнані рампою зі
зручним приводом для забезпечення доступу в салон пасажира

у кріслі-колясці, всі деталі салону
виконані з негорючих матеріалів.
Трамваї обладнані зовнішніми
та внутрішніми відеокамерами та
системами обігріву і кондиціювання пасажирського салону та
кабіни водія. За словами мера,
цьогоріч до столиці надійдуть
загалом 20 трамваїв – PESA та
«Електрон».
– Скоро ми презентуватимемо
сучасний сервісний центр в Києві. А
згодом приступимо і до великогабаритної зборки. І наше завдання,
щоб у столиці з’явилися трамваї
з написом «Зроблено в Києві», –

КОРОТКО
 Київрада хоче розширити можливості Картки киянина.
Відповідно до проекту рішення пропонується розширити заходи
соціальної підтримки, загальноміські програми лояльності у сфері медицини, транспорту, освіти, отримання адміністративних,
комунальних, паркувальних та інших послуг. Наразі більшість
киян-пільговиків використовують соціальну картку лише задля
безкоштовного проїзду в комунальному транспорті та для розрахунку за комунальні послуги.
 В рамках екологічної акції «Посади дерево миру» в Київському міському саду висадили Алею миру. Відтепер його
прикрашатимуть катальпи, магнолії та липи, які чудово очищують
повітря від газів, поглинаючи їх та виділяючи десятки кілограмів
необхідного нам кисню.
 В Оболонському районі з’явиться ще один комунальний
дитячий садок. Площа будівлі на вулиці Макіївській, 9 дозволить
прийняти 225 малюків і створити 12 груп.
 Нацполіції доручено перевірити технічний стан пасажирського транспорту Києва і області та посилити контроль за
додержанням ПДР. Мета операції – зменшити кількість аварій
на столичних дорогах. Варто відзначити, що більше третини українського автопарку місцевих перевізників становлять автобуси
віком понад 20 років.
 Київрада надала статус скверу 9 земельним ділянкам у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах, що збереже
зелені зони від самовільного розташування малих архітектурних
форм, незаконного будівництва та стихійних автомобільних стоянок. Крім того, ухвалено рішення про створення парку відпочинку
на земельній ділянці у Дніпровському районі, що розташована між
будинками 8/20, 10, 10-а, 12-а, 14-а на бульварі Верховної Ради та
будинками 12-б, 14, 16, 18 на вулиці Будівельників.
 Встановлення спеціальних перильних огорож на під’їздах до
зупинок громадського транспорту в Україні стане обов’язковим.
Такі зміни спрямовані на підвищення безпеки пасажирів і мінімізацію
можливих наїздів і аварій. У нових державних будівельних нормах
(ДБН), що стосуються вулиць і доріг, передбачено обов’язкове проектування спеціальних перильних огорож на під’їздах до зупинок
громадського транспорту.

сказав міський голова. – Якщо ми
їздимо на сучасних трамваях, то
станції також повинні відповідати
найвищим вимогам. Це мають бути
сучасні, нові, комфортні станції.
Минулоріч в Києві капітально
відремонтували 2 станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая – «Політехнічну» та «Польову».
Цього року в планах ремонт ще
низки станцій – «Старовокзальна»,
«Пл. Перемоги», «Індустріальна»,
«НАУ», «Івана Лепсе», «Сім’ї Сосніних», «Гната Юри», «Ромена Роллана», «Кільцева дорога», «Героїв
Севастополя».

або втрати особливої інформації,
встановлює чіткий алгоритм розгляду повідомлень про корупцію
і порядку передачі їх на розгляд
поліції або спеціалізованим антикорупційним органам. За три місяці система повинна повноцінно
запрацювати, – зазначив ініціатор
відповідного рішення, депутат
Київради Андрій Осадчук.
Повідомлення на «гарячу лінію»
можна буде подавати в усній (по
телефону) або письмовій формі.
Повідомлення приймаються в
робочі дні за розкладом роботи
державних установ. У неробочий
час і у святкові та вихідні дні прийом дзвінків по телефону «гарячої
лінії» здійснюється за допомогою
автовідповідача. Всі звернення по
телефону гарячої лінії підлягають
аудіозапису.

ГЕРАЛЬДИКА

Герб Києва має з’явитися
на пам’ятних монетах
Київрада розпочала роботу над удосконаленням і затвердженням герба Києва.

За словами секретаря Київради Володимира Прокопіва, наразі
використовуються два варіанти герба міста – один не затверджений,
інший затверджений у 1990-х роках, але «з неправильним описом».
Останнє рішення про порядок використання символіки у місті Києві
втратило чинність 2010 року.
Київрада звернулася до Українського геральдичного товариства.
Фахівці відповіли, що жоден із варіантів герба не відповідає принципам, правилам та традиціям європейської геральдики, а також
не є історично обґрунтованим. Зокрема експерти дорікнули, що від
XVII століття київське самоврядування використовувало зображення
лука, який натягують дві руки із хмари, – цих елементів у нинішньому
гербі немає…
Оскільки невдовзі герб Києва має з’явитися на пам’ятних монетах
Нацбанку, міська рада почала розробляти символ, який «відповідатиме
законам історичної геральдики та вимогам сучасності».

РІШЕННЯ

Будівництво ТРЦ на Поштовій площі зупинено
Київрада підтримала у
першому читанні рішення
про припинення договору із
забудовником торгово-розважального центру.
Рішення також передбачає
заборону на зміну цільового
призначення землі на Поштовій
площі до закінчення будівництва
музею.
– Все, що нам дісталося у спадок, ми повинні зберегти і передати наступним поколінням. Без
минулого ми не можемо будувати
майбутнє, – сказав Київський
міський голова Віталій Кличко.
Також він процитував лист, в
якому фахівці пояснюють мож-

ливу процедуру збереження відповідних артефактів.
– Історія боротьби за створення музею на Поштовій площі є
дуже тривалою. Восени минулого
року був зареєстрований проект,
який має вирішити цю проблему,
і пройти шлях від розуміння, що
справді нам відкрилася історія
стародавнього Києва, і дійти до
моменту, коли ми з вами візьмемо
участь у відкритті сучасного музею, який буде присвячений знахідкам, що вже є в розпорядженні
археологів, бо наразі досліджено
лише третину тієї території, яка є
під забудовою, – сказав депутат
Київради Сергій Гусовський. –
Створення підземного торговель-

ного центру просто унеможливить
якісне археологічне дослідження,
бо все буде підпорядковано саме
будівництву двох підземних поверхів ТЦ.
Нагадаємо, що у 2013 році з’явилася інформація про підготовку
будівництва нового ТРЦ у Києві
навпроти Річкового вокзалу. Згідно з українським законодавством,
перед початком будівництва
необхідно провести розкопки.
Протягом 2015-2016 років під
час археологічних робіт у рамках
реконструкції Поштової площі
у Києві було відкрито унікальні
знахідки княжої доби і залишки
прибережного міського кварталу
середньовічного Києва.

МАРШРУТАМИ ЛІТА

Хочеш велосипед –
бери напрокат
До початку літнього сезону в столиці з’являться 27 пунктів прокату велосипедів.
Київ повинен стати дійсно комфортним для
велосипедистів, адже велосипед екологічно чистий
і зручний вид транспорту для щоденних поїздок.
– Створення розвиненої велоінфраструктури
– одне з ключових завдань, яке ми ставимо перед собою, – зазначив заступник голови КМДА
Дмитро Давтян. – Це не так просто зробити, з
огляду на те, що десятиліттями інфраструктура

міста формувалася, як комфортна для пасажирів
комунального транспорту й автовласників.
Нагадаємо, що в цьому році на реалізацію Концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста
з бюджету виділено 50 млн гривень. Ці кошти підуть
на добудову веломаршруту Троєщина – Центр і на
проектування трьох магістральних велодоріжок.
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ВЛАДА І ГРОМАДА

Київрада вирішила, як проводити загальні збори
Затверджено Положення про загальні збори членів територіальних
громад за місцем проживання в місті
Києві.
Новий документ детально обумовлює
процедуру ініціювання зборів, список тих,
хто має право ініціації, в яких територіальних
утвореннях вони можуть проводитися і як
безпосередньо організовуються.
– Раніше у нас не було такого детального
механізму. Положення, яке ми розроби-

ДОРОГИ

ли, регулює ці аспекти і дозволяє людям
скористатися правом на загальні збори,
– пояснив заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів,
один із співавторів проекту Положення.
– До його прийняття в законодавстві були
передбачені загальні збори громадян за
місцем проживання тільки як зібрання
всіх або частини жителів села, селища чи
міста для вирішення питань місцевого
значення. При цьому ніяк не визначався
порядок скликання та проведення зборів,

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Транспортні Вболівальників 7 днів
перевозитимуть
розв’язки
для столиці та безкоштовно
Комунальні підприємства «Київпастранс»
передмістя
та «Київський метрополітен» визначено
Компанії з України, Туреччини, Китаю, Литви,
Азербайджану надали
пропозиції для участі в
міжнародному тендері на
будівництво дворівневих
транспортних розв’язок на
5 автомобільних дорогах у
межах Києва та Київської
області.
Тендер на будівництво
дворівневих транспортних
розв’язок проводився в рамках
реалізації проекту Пан’європейського коридору, який фінансується за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції
та розвитку і Європейського
інвестиційного банку.
Згідно з вимогами міжнародних фінансових організацій,
Державне агентство автомобільних доріг України провело
відкритий міжнародний тендер
для всій зацікавлених компаній, які відповідають критеріям
ЄБРР та ЄІБ.
Тендер на виконання робіт
проводився за контрактами,
фінансування яких здійснюватиметься за кошти позики.
Тендерним комітетом будуть
оцінені тендерні пропозиції
учасників згідно з критеріями,
зазначеними в тендерній документації.

а також спосіб реалізації їх рішень. Чинний
статут територіальної громади міста Києва
також визначав лише окремі моменти, але
не загальний механізм.
Відповідно до нового Положення, взяти
участь у роботі загальних зборів з правом
вирішального голосу може будь-який член
територіальної громади, який досяг повноліття і законно проживає в столиці. Рішення,
підтримане більш ніж 1000 учасників зборів,
стає обов’язковим для розгляду на пленарному засіданні Київради.

офіційними перевізниками вболівальників та акредитованих осіб на період проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів
УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок
2017/2018.
Відтак, у день турніру, міські автобуси доставлятимуть вболівальників з квитками з міжнародного
аеропорту «Бориспіль» до столиці. Безкоштовним
для них буде і проїзд в метро. Для акредитованих
осіб така послуга надаватиметься протягом 7 днів –
з 21 травня.

– Усі витрати з підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА здійснюються
відповідно до механізму Combi-tiket. Тобто для
глядачів з квитками та акредитованих осіб проїзд
комунальним громадським транспортом буде безкоштовним, – зазначив голова постійної комісії
Київради з питань бюджету Андрій Странніков. – Місто збитків не зазнає. Усі витрати для
столиці компенсує футбольна асоціація. Кошти,
надані УЄФА, розподілятимуться між комунальними
підприємствами «Київпастранс» та «Київський метрополітен» у співвідношенні 75 та 25 % відповідно.

ТЕХНОЛОГІЇ

Smart-сервіси зберуть в одну
електронну систему
У Києві створять єдину електронну систему надання
послуг та Smart-сервіси.
– Департамент інформаційно-комунікаційних технологій та
КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» створять
єдину міську платформу електронної взаємодії, управління даними
та сервісами, зокрема, інформаційно-аналітичною системою
«Управління майновим комплексом територіальної громади міста
Києва», системою нормативно-довідкової інформації, програмною
платформою та веб-порталом для
надання електронних послуг (у
тому числі, адміністративних) ін-

формаційно-телекомунікаційною
системою «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади,
громадян та бізнесу», інформаційною системою «Муніципальний
реєстр», – пояснили в прес-службі
КМДА.
Серед іншого буде запроваджено додаткові можливості в
«Особистому кабінеті киянина»,
серед яких: надання е-послуг юридичним особам, облік операцій
юридичних осіб, підписка на інформування про використання
персональних даних.

Окрім того, буде надано додаткові звіти в галузі медицини, освіти, транспорту, запроваджено нові
е-послуги (онлайн-запис на реабілітацію в санаторій, онлайн-запис
у будинок для людей похилого
віку, онлайн-перевірка даних у
реєстрі територіальної громади).
Триватиме подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки
міської інфраструктури. Також
буде створено міську систему програмно-апаратних засобів збору
та обробки даних про стан довкілля Києва, систему захисту від
кіберзагроз, програмно-апаратний
комплекс диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві,
який забезпечить автоматизований та централізований прийом
дзвінків.

ДОЗВІЛЛЯ

У Києві з’являться нові місця
масового відпочинку на воді
У рамках підготовки до літнього
сезону у столиці планується відкрити 13 пляжів та 17 зон відпочинку біля водних об’єктів без
можливості купання.
Зокрема у Дніпровському районі
функціонуватиме 9 пляжів – «Молодіжний», «Венеція», «Передмостна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга»,
«Тельбін», «Центральний», «Веселка» та 4
зони відпочинку – «Довбичка», «Лісова»,
«Русанівська коса», «Березняки»; в Оболонському районі 2 пляжі – «Вербний»,
«Пуща-Водиця» та 5 зон відпочинку –
«Верхня», «Наталка», «Редькине», «Біла»,
«Міська»; у Деснянському районі: пляж
«Чорторий» та 2 зони відпочинку – «Троєщина», «Алмазна»; у Голосіївському
районі: пляж «Галерний»; у Дарницькому
районі: 2 зони відпочинку – «Осокорки»,
«Сонячна»; у Святошинському районі:
1 зона відпочинку – «Святошин»; у По-

дільському районі: 2 зони відпочинку
– «Голуба», «Синьоозерна»; у Солом’янському районі: 1 зона відпочинку –
«Совська балка».
За інформацією КП «Плесо», з початку
року було подано 7 заявок на отримання
почесної екологічної премії міжнародного значення «Блакитний прапор».
– До кандидатської стадії були внесені такі пляжі, як «Веселка», «Венеція»,
«Галерна» та «Молодіжна». Серед них
три муніципальні пляжі міста, що вже
отримували міжнародну нагороду в
минулому році, це пляж «Дитячий»,
«Золотий» та «Пуща-Водиця», – повідомила депутат Київради Лариса
Дегтярьова.
Нагадаємо, «Блакитний прапор» –
міжнародна нагорода, яка щорічно
вручається з 1987 року пляжам і причалам, вода в яких відповідає високим
стандартам якості та придатна для
безпечного купання.

У Святошинському районі відкрили сучасний
стадіон загальноосвітньої школи № 72
(вул. Генерала Наумова, 35-а).
– У кожній третій школі нашого району є стадіон,
побудований з використанням сучасних технологій.
І сьогодні ми презентуємо 15-й в рамках Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва. Він
має комфортний майданчик, систему вологовідведення, синтетичне покриття та огорожу, – сказав
голова Святошинської райдержадміністрації
Володимир Каретко.
Відкриттю стадіону приурочено футбольний турнір «Святошинські надії», в якому беруть участь 38
команд Святошинського району.

КОРОТКО
 Київрада дала назви новим
вулицям і провулкам. Найбільша кількість таких вулиць з'явилася на карті Голосіївського району.
Це вулиці Святослава Ріхтера,
Бориса Мозолевського, Святоджерельная, Михайля Семенка, Пантелеймонівська, Полонської-Василенко, Омеляна Поповича,
Пилипа Морачевського.
 У Києві мають намір і надалі
змінювати звичайні трамвайні колії на безшумні. Про це
повідомив перший заступник
глави Департаменту транспортної
інфраструктури Іван Шпильовий:
«У 2018 році, за умови фінансування робіт, планується виконати
роботи за даною технологією з
реконструкцією 5 трамвайних
переїздів на вул. Ялтинській,
вул. Глибочицькій та на площі
Шевченка на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Пуща-Водицька
з розворотним кільцем».
 Київрада прийняла рішення, яке передбачає визначення
послуги з вивезення побутових
відходів як окремої комунальної послуги. Сьогодні збір і
вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) входить у комунальну
послугу з утримання будинків і
споруд, а також прибудинкової
території. Однак ці послуги не
в повній мірі охоплюють збір
та вивезення сміття, зокрема в
приватному секторі.
 Мережа хімчисток KIMS
встановила в Києві 10 пунктів
збору поліетиленових пакетів.
Зібрані пакети передають на утилізацію або переробку, в залежності від якості та характеристик
поліетилену.
 Під час проведення фіналу
Ліги чемпіонів у Києві встановлять понад 400 туалетів. Про це
повідомив Андрій Мірошниченко, головний представник КМДА
з питань, пов'язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА
і Ліги чемпіонів УЄФА серед
жіночих команд сезону 2017/2018
в Києві. Крім того, туалети встановлять на території «Фестивалю
чемпіонів», на території парку
Тараса Шевченка та біля Палацу
«Україна».
 У Києві висадять 75 гіпоалергенних тополь, від яких
не буде пуху. Тополі з’являться
на вулицях Флоренції, Тростянецькій, бульварі Лесі Українки
та Дніпровській набережній. В
«Київзеленбуді» зазначили, що
такі дерева вже ростуть у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському
районах столиці.
 Найближчим часом планується запустити пілотний
проект з продажу реклами в
столичному метрополітені
на аукціонах ProZorro. Зокрема з молотка пустять рекламні
майданчики на вагонах і станціях
метро – таким чином зможуть
виручити більше грошей від продажу права розміщувати рекламу,
оскільки запит на ці послуги дуже
високий.
 27 квітня на території Державного музею авіації відбудеться найбільший в Україні
технічний фестиваль ретроавтомобілів OldCarLand. Організатори очікують понад 1000 машин.
Свою ретротехніку на фестивалі
представлять «Київавтодор» і
«Київпастранс».
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Операція «декомунізація»:
як проходить процес
перейменування вулиць
у Києві

Фото Олексія ІВАНОВА

Протягом останніх років у столиці було перейменовано десятки вулиць та скверів,
змінили назви станції метро та зникла низка пам’ятників. На сьогоднішній день влада Києва практично повністю виконала програму з очищення української столиці від
символів тоталітарного минулого. Втім не завжди кияни підтримують пропозиції з
перейменувань тих чи інших об’єктів. Пропри різні погляди та думки киян, зрозуміло
одне: процес декомунізації складний і тривалий, але необхідний задля позбавлення
пережитків комунізму та створення нового патріотичного майбутнього.

ВЛАДА
Олександр ХАРЧЕНКО, депутат Київради:
– Що стосується не
демонтованих об’єктів – у кожному випадку
індивідуальна історія:
певний об’єкт знаходиться на території
балансоутримувача, і відповідно, має бути
демонтований саме ним. Є пам’ятники, які
складно перенести, оскільки це вимагає
дозволу вищих інстанцій. Приміром, як з
кінною статуєю Миколи Щорса. Пам’ятник,
до прикладу, є об’єктом монументального
мистецтва і знаходиться в Державному
реєстрі нерухомих пам’яток, отже, на це
потрібен дозвіл Міністерства культури.
Міська рада звернулася до Мінкульту
з проханням внести пропозицію щодо

переміщення пам’ятника Миколі Щорсу
на розгляд Кабінету Міністрів.

вулично-дорожньої мережі, де немає
асфальту й освітлення…

станції, на заміну букв у сьогоднішньому
архітектурному вирішенні.

Олександр П А Б А Т,
депутат Київради:
– Згідно з інформацією, отриманою від
міської адміністрації,
станом на початок квітня 2018 року, в Києві
демонтовано понад 50 об’єктів, що потрапили під Закон про декомунізацію. Проте
план по декомунізації виконано не на усі
100%. Станом на березень перейменовано
260 з 2 763 вулиць Києва, тобто кожна
десята вулиця столиці... Моя позиція з
цього питання відома – безглуздо увічнювати імена поспіхом, без узгодження
з місцевими жителями, та ще й в об’єктах

Наталка МАКОГОН,
радник начальника КП
«Київський метрополітен»:
– Перейменування – не
такий швидкий процес,
як здається, має багато
процедурних моментів, але станція «Петрівка» вже потроху «Почайна». На шляхових
стінах потрібно повністю переробляти
конструкцію, міняти літери. Для цього
потрібно провести тендер, закупити необхідні матеріали. Щодо стилю і шрифту,
то вони не зміняться. Ми вже отримали
погодження «Укрметротунельпроекту»,
який є власником авторського права по

Володимир ПРОКОПІВ, заступник міського голови–секретар
Київради:
– Київська міська рада за
останні 3 роки перейменувала близько 200 вулиць, в тому числі 162 – в рамках декомунізації.
Це процес, який проходить по всій країні. При
цьому, я можу зрозуміти обурення деяких киян,
оскільки не всі підтримують масові перейменування. Для зняття соціальної напруги потрібно
шукати компроміс. Таким компромісом може
стати мораторій на перейменування вулиць
терміном на 7 років. Тим більше, що в Києві
процес декомунізації майже завершений.

ЕКСПЕРТИ
Олександр ВОВЧЕНКО, президент
Інституту реформ та розвитку Києва:
– Більшість табличок на перейменованих вулицях залишаються старими.
Проблема не нова, її вирішення не
потребує величезних витрат, якими нас
лякають. Суть питання – в правильній
організації роботи. Має бути рішення столичної влади,
що міститиме визначений перелік балансоутримувачів,
відповідальних за заміну табличок, та чіткі терміни виконання відповідних робіт. Крім того, має бути передбачена
цілком реальна відповідальність за невиконання. Зміна
табличок – елементарне питання, це не будівництво нових
магістралей чи запуск ракет. І, якщо в такому простому
питанні влада недоопрацьовує, що вже й казати про
складні питання?

Михайло КАЛЬНИЦЬКИЙ, історик,
член комісії КМР з питань найменувань:
– Закон про декомунізацію має певні
винятки. Це об’єкти чи назви, які пов’язані
з особами, що брали участь у захисті України від нацистських загарбників, а також
із діячами науки і культури, які зробили вагомий внесок у
розвиток. Вони не підлягають знищенню чи перейменуванню.
Йдеться не про те, щоб узагалі викреслити всю радянську
минувшину, що фізично неможливо і позбавлено всілякого
сенсу. Завдання – позбутися саме уславлення пріоритетів
того тоталітарного погляд. Але якщо ми вже взялися позбуватися тоталітарних символів, то не варто це виконувати у
тоталітарний спосіб. Адже Конституцією передбачено, що в
Україні немає обов’язкової для всіх ідеології.

Юрій КАРМАЗІН, президент Інституту права і суспільства:
– У питанні про декомунізацію потрібно працювати на свідомість українських громадян. І в цьому роль телебачення була б неоціненна. Але центральні
телерадіоканали цю функцію не виконують. На мій погляд, те, що в Законі про декомунізацію
не було передбачено обов’язкового часу на просвітницькі
програми, – це величезна помилка держави. Одразу після
прийняття закону необхідно було провести роз’яснювальну роботу, чому потрібна декомунізація. Тому що людям
не зрозуміло, чому життя по-новому стало економічно
в шість разів гірше, а ми займаємося перейменуванням
вулиць. У людей справедливо виникають питання, на які
потрібно відповідати.

після здобуття Незалежності, на хвилі національного
піднесення. Так це було у Західній Україні. На початку
1990-х там позбулися ідеологічно шкідливої топоніміки
й забули радянські назви, як кошмарний сон. До речі,
згідно із законодавством, кошти на заміну табличок у
бюджеті не виділяються. Вони повинні бути закладені
в тариф на утримання житлових будинків. Думаю,
якби жителі вулиці знали про це, їх би ще більше не
надихнуло таке перейменування.

звикаючи до площі Захисників України, і помічаєш,
як непомітно ця назва стає частиною довколишнього
простору, як на неї починають нормально реагувати
навіть таксисти (які в принципі не вміють нормально
реагувати на життя), помічаєш, як зникають із пам’яті
старі, додекомунізовані назви, а головне – помічаєш,
наскільки без них природніше. Так і повинно бути,
хіба ні?

КИЯНИ
Наталія НОСКІНА, киянка:
– Що там вулиці, їхні назви змінює
майже кожна влада у нашій державі. У
газетах 20-х років ХХ ст. майже чверть
сторінки займали повідомлення про
зміни назв вулиць. Біда, що знищують Київ, його архітектуру, зносять,
палять, доводять до руйнувань. Тож, яка різниця яку
назву буде мати та чи інша вулиця, де височіють новомодні монстри…
Сергій ПЕТРИК, киянин:
– Декомунізацію варто було проводити набагато раніше. Наприклад,
коли переміг перший Майдан, і нам
здавалося, що Європа не за горами.
Тоді процес декомунізації здавався
закономірним. А ще краще – відразу

Сергій ЖАДАН, український поет:
– Справа, за великим рахунком,
не в перейменуванні, а в тих змінах, зовнішніх і прихованих, які за
всім цим стоять. Справа в часі, який
так чи інакше працює на нас усіх – і
згодних, і незгодних, в часі, який ми
проживаємо на вулицях і площах наших міст. Ти живеш,

• ДО ТЕМИ
Докладніше про Порядок розгляду пропозицій
присвоєння, зміни, назв об’єктів, увічнення пам’яті видатних
діячів і подій на території міста Києва, відновлення історичних
найменувань можна дізнатися на сайті Департаменту суспільних
комунікацій КМДА у розділі «Увічнення пам’яті».

В ЦЕНТРІ УВАГИ
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На Володимирській гірці
побільшає альтанок

Веселковий
відлік часу

 А ЩЕ ТУТ З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ ДЕРЕВА ТА ФОНТАН
Фото Павла ПАЩЕНКА

Микола ПАЦЕРА

Одне з найулюбленіших місць
відпочинку киян та гостей міста,
парк «Володимирська гірка»,
переживає нині масштабну
реконструкцію. Вона охоплює
схили, інженерні мережі та
історичні пам’ятки і передбачає
розміщення нових об’єктів.
Останній великий ремонт парку
проводився у 1979-1980 роках. Відтоді
більшість конструкцій та інженерних
мереж застаріли, потребують заміни чи реставрації. Та й самі гірські
схили слід додатково укріпити, щоб
запобігти зсувам. Тож реконструкцію
парку розпочали саме з цих захисних
робіт, які проводили під керівництвом
і контролем Комунального підприємства «Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт».
Зокрема у низинній частині забили
палі та збудували бетонну підпірну стіну, яка стримуватиме ґрунт від сповзання. Також укріпили схили між алеями
у верхній та середній частинах парку і
під альтанкою. А для того, щоб дощі й
талі води не розмивали ґрунт, по всій
території проклали зливостоки – раніше
вони бути тільки в окремих місцях, що
призводило до перенасичення землі
вологою і руйнівних процесів.
Також змонтували сучасну систему
поливу газонів із програмним управлінням і замінили старі труби та інженерні
комунікації. Про це розповів «Вечірці»
головний інженер ТОВ «Варда Спецбуд
Монтаж» Віктор Недашковський. Рес-

таврували й відомі історичні пам’ятки
«Володимирської гірки» – дві альтанки,
кошти на будівництво яких пожертвував
купець-меценат Василь Кокорев ще 1863
року. Їх очистили від декількох нашарувань старої фарби, а старовинні ажурні
конструкції відправляли на реставрацію
до Львова. Старий паркан уздовж схилу
замінять відлитими конструкціями, а
зверху до них прилаштують дерев’яні
перила. Замість асфальтованих доріжок
вимостять сучасні різнокольорові ФЕМи
шести видів.
На центральних алеях з’явиться
орнамент у вигляді національної вишиванки з граніту і клінкерної цегли.
А щоб вони трималися якомога довше,
будівельники укладають їх на спеціальну бетонну основу. Загалом же у
парку буде близько 12 000 квадратних
метрів такого покриття. Спеціалісти
«Київзеленбуду» висадять нові дерева
та кущі, зберігши й старі, – спиляли
лише вісім аварійних.

До роботи,
патріоти!
Міністерство молоді та спорту України вперше оголосило конкурс проектів національно-патріотичного
виховання, розроблених інститутами громадянського
суспільства.
Народний депутат України Олег Петренко відзначив актуальність ініціативи Мінмолодьспорту. За його словами, важливо,
що це відомство не женеться за втішною статистикою, а зосереджується на глибинній суті процесу національно-патріотичного
виховання. Тут переконані, що працювати у цій сфері повинні
не лише професіонали, а передусім ентузіасти з громадських
організацій. Про це йшлося під час брифінгу в Українському
кризовому медіа-центрі.
Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України,
наголосив, що участь у конкурсі можуть взяти всеукраїнські
громадські організації, діяльність яких спрямована на реалізацію проектів у сфері національно-патріотичного виховання.
Зареєстровані вони мають бути не менше, ніж два роки тому, а
проект покликаний охоплювати від 14 областей.
Кожна ГО-переможець повинна також мати можливість долучитися до співфінансування ініціативи, покривши 25% витрат.
Серед головних напрямків, на які мають бути спрямовані проекти, ствердження національно-патріотичної свідомості дітей та
молоді, популяризація національної духовно-культурної спадщини та збільшення кількості соціально активного та свідомого
юнацтва, підготовка громадських активістів, які залучаються до
організації і проведення Всеукраїнської військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»).
Заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич розповів про вимоги до конкурсної комісії, яка обиратиме
переможців, зазначивши, що більшу її частину складатимуть
експерти від громадськості:
– Головне, щоб у її складі були патріотично налаштовані особистості з необхідним фаховим та моральним потенціалом, які
зможуть запропонувати цікаві ідеї, поділитися досвідом успішної
реалізації проектів
Додамо, що прийом заявок на участь у конкурсі триватиме до
4 травня. Тож, до роботи, патріоти!
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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Окрім розміщених у парку раніше
скульптур київських митців та двох
альтанок, тут з’являться і нові об’єкти,
зазначив Віктор Недашковський. Це
ще дві альтанки з художнім підсвічуванням, виконані у стилі старовинних,
які встановлять на нижньому плато. На
центральній алеї, що веде до пам’ятника князю Володимиру (нагадаємо,
відреставрованого влітку минулого
року), відкриють невеликий фонтан.
Водограй буде не лише окрасою парку,
а й даватиме прохолоду відвідувачам у літню спеку. Від майданчика
біля пам’ятника планується зробити
пішохідний міст до нинішньої арки
Дружби народів.
Зараз частина будівельників працюють у дві зміни, адже відновлений
парк «Володимирська гірка» планується
відкрити для відвідувачів уже до Дня
Києва. На його реконструкцію з міського бюджету передбачено витратити
понад 90 млн гривень.

Нинішнього літа квітковий годинник біля
алеї Героїв Небесної Сотні прикрасить петриківський розпис.
Для того, щоб створити оригінальний малюнок
працівники Комунального підприємства з утримання
зелених насаджень Печерського району виростили
в своїх оранжереях близько 20 тисяч різноманітних
квітів. Зокрема це альтернантера, бегонія завжди квітуча, колеус, агератум, сєдум, цинерарія, хлорофітум,
петунія різних кольорів.
– До речі, вони в традиційному петриківському
розписі відіграють велику роль і підбираються для
квіткової композиції таким чином, щоб малюнок був
урівноваженим і не мав домінанти одного кольору, –
розкрила секрети творчості автор композиції, головний
ландшафтний дизайнер КП УЗН Алла Філіппова.
– Розглядалися також варіанти використання творів
відомих українських художниць Марії Примаченко
та Катерини Білокур, але вони занадто складні для
відображення квітами. Тож «Київзеленбуд» затвердив
для оформлення годинника мій ескіз петриківського
розпису, яким я займаюсь і як художник, і як квітковий
ландшафтний дизайнер.
У коментарях, розміщених у Інтернеті під ескізом
нового оформлення квіткового годинника, можна зустріти висловлювання, мовляв, таким яскравим квітам
не місце біля скорботного місця. На подібні зауваження
Алла Філіппова відповіла, що після Революції Гідності
вона тривалий час взагалі не могла саджати тут жодних
квітів. Але зараз вважає, що вони мають бути даниною
нашої пам’яті про загиблих героїв, символом продовження життя, яке має бути яскравим і пов’язаним із
історичною спадщиною.
Розпочати квіткове оформлення, а також роботи
з відновлення газонів та загального впорядкування
території схилів біля алеї «зеленбудівці» планують
3 травня, а завершити 20-го, після чого відбудеться
урочисте відкриття композиції. Передбачається, що
квітковий орнамент, розміщений на 300 квадратних
метрів, прикрашатиме годинник протягом усього сезону.
Микола ПАЦЕРА

РЕЗОНАНС

Коцюбинське:
влада міняється?
Протоколи громадських слухань про приєднання селища Коцюбинського до Києва
вивчають юристи Управління правового забезпечення
діяльності Київради. Оскільки в. о. селищного голови
Микола Єременко поскаржився столичним обранцям,
що слухання відбулися
нібито з порушеннями.
У Мінюсті тим часом заявили
про нелегітимність самого пана
Єременка як очільника громади
і відновили на цій посаді Ольгу
Матюшину, яка й організувала
слухання та звернулася до Київради
з клопотанням про приєднання.
Як ми вже писали, 61 відсоток
коцюбинців, які прийшли на селищне віче, проголосували за те,
аби Коцюбинське увійшло до Києва
не тільки географічно, як нині, а й
адміністративно. Проірпінська ж
частина селищної ради після цього
на своєму зібранні заявила про
недовіру Матюшиній та скасування
результатів слухань.
Противники приєднання до столиці діяли швидко – тут же внесли
зміни у держреєстр, виготовили
дублікат печатки, розподілили бюджет селища, знову повернулися до
розподілу земель Біличанського лісу,
що… належить Києву, тощо.
Ольга Матюшина називає це зібрання селищних депутатів «псевдо-

сесією, на якій голосував навіть
відкликаний виборцями депутат»,
і має намір передати ухвалені там
рішення до правоохоронних органів.
А рішення комісії Мінюсту – очищенням від беззаконня.
– Засідання відбувалося за участю обох сторін, реєстратора, який
вчинив реєстраційну дію, що оскаржувалася, депутатів селищної ради,
місцевих жителів. Усі мали можливість висловити свою позицію,
– цитує заступника міністра юстиції

з питань державної реєстрації Олену
Сукманову прес-служба відомства.
Цікаво, що в Коцюбинському
така історія – не перша. 2016-го
тут таким же чином вже змінювали
владу. Ненадовго. Парламент тоді
призначив перевибори, а в судах
і досі розглядають кримінальну
справу про незаконні реєстраційні
дії та виготовлення липових печаток ради.
Олег ПЕТРЕНКО
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ВЛАДА І ГРОМАДА

Як успішні петиції
впливають на життя міста

Марія КАТАЄВА

За понад два роки кияни подали понад 7 тисяч
електронних петицій, з
яких близько 5 тисяч були
допущені до голосування.
Успішними, що набрали
понад 10 тисяч голосів підтримки, стали 52 петиції. 10
з них відхилено, 7 реалізовано, а решта перебувають
на етапі реалізації. Стан
виконання петицій розглянули на робочій нараді в
Київраді за участі громадськості та представників
департаментів-виконавців.
ВІДМОВА
ВІД «МАРШРУТОК»
ТА 80 КІЛОМЕТРІВ
МАГІСТРАЛЯМИ

Одна з успішних петицій стосується відмови від маршруток,
перехід на автобуси й електротранспорт та введення «єдиного квитка»
в місті.
– На сьогодні у нас є 76 автобусних, 47 тролейбусних і 25 трамвайних, а також 156 автобусних
маршрутів, які працюють у режимі таксомоторів. Щоб відмовитися
від маршрутних таксомоторів ми
звернулися до Світового банку, за
виділений грант фахівцями було
проведено обстеження і надані рекомендації. Зокрема закрити 118
маршрутів громадського транспорту,
з яких 92 працює в режимі таксомоторних маршруток. Місто Київ
має складний рельєф, тому на деяких
вулицях, особливо у приватному секторі, неможна повністю виключити
роботу невеликих таксомоторних
автобусів. Навіть після виконання петиції залишимо 25-30 таких
маршрутів, – розповів перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури Іван

Шпильовий. – Також нам рекомендують відкрити за новою схемою
руху 19 маршрутів громадського
транспорту й організувати за іншою
схемою руху 46 маршрутів.
Експерти прорахували, що для
насичення маршрутної мережі
треба придбати 265 автобусів великої і надвеликої місткості, 270
тролейбусів і 100 нових трамваїв.
Але водночас частина старого транспорту вийде з експлуатації. Якщо
збережеться динаміка закупівлі
нового рухомого складу, то у 2022
році маршрутних таксомоторів у
Києві практично не буде.
Ще одна «транспортна» успішна
петиція пропонує «Дозволити рух
основними магістралями столиці
зі швидкістю, вищою 50 км/год».
– Загалом ми хочемо запровадити такий режим магістральними
вулицями, яких у столиці близько
20-ти, в літній час: з 1 квітня до
1 листопада. Якраз коли сухе асфальтне покриття, світлий день,
– відзначив Іван Шпильовий. – Але
цьогоріч, після прийняття рішення
Київрадою, будемо запроваджувати швидкісний режим поступово,
з травня. Маємо план заходів, погоджений з патрульною поліцією…

МІСТО БЕЗ БАР’ЄРІВ
І ДРАТІВЛИВОЇ
РЕКЛАМИ

Ще у 2015 році було подано
петицію «Зробити Київ дружнім
та безбар’єрним для всіх категорій громадян», яка набрала
понад 10 тисяч голосів. Нарешті
розроблено вирішення цього питання – міська цільова програма
«Київ без бар’єрів». Її метою є
забезпечення однакових прав і
можливостей для осіб з інвалід-

ністю та інших маломобільних
груп населення.
– Ця програма розрахована не
на одне десятиріччя. Вона вже
пройшла громадське обговорення,
її розглядали комітет доступності,
комісії з питань бюджету, охорони
здоров’я і соціального захисту.
Сподіваюся, в цьому півріччі програма буде затверджена Київрадою
і столиця отримає дорожню карту, – поділився директор Департаменту соціальної політики Юрій
Крикунов. – Одна з новацій, щоб у
кожному структурному підрозділі
КМДА і комунальному підприємстві з’явилася особа, відповідальна
за безбар’єрність. Розраховуємо,
що вже у 2018 році в Києві будуть
проведені певні заходи програми,
підкріплені фінансуванням.
Одразу дві успішні петиції
присвячені засиллю рекламних
об’єктів – «Прибрати всю зовнішню
рекламу в центральній та історичній
частині міста» та «Зменшити кількість зовнішньої реклами на 50%».
– У квітні 2017 року були прийняті нові Правила розміщення рекламних засобів, які визначають, де
і яка зовнішня реклама може бути.
Місто поділене на форматні зони зі

• ПРЯМА МОВА
Володимир ПРОКОПІВ, заступник міського
голови-секретар Київради:
– Нам є чим пишатися – за декілька років розвитку
електронних петицій вони стали реальним інструментом
спілкування громади з владою. Сотні тисяч людей беруть
участь у голосуванні, мільйони голосів віддано за петиції.
Ми не боїмося визнавати свої помилки, що механізм був недосконалий і запускаємо новий, зручніший сайт. Але це марна робота, якщо головне – реалізація петицій – не буде на високому рівні. Втілити їх якісно можливо лише
за співпраці громадськості, депутатів Київради та департаментів КМДА. Цей
інструмент працює, але не так швидко, як хотілося б… Авторам варто бути
не критиками, а людьми, які допомагають. Тоді ми отримаємо результат.
Багато петицій надзвичайно правильні і хотілося б їх реалізації в короткі
терміни. Втім, вони лише частково стосуються компетенції міської ради.

своїми обмеженнями і вимогами,
є класифікатор рекламних засобів.
Це впорядкує і зменшить рекламу,
– розповів начальних управління
з питань реклами Олександр
Смирнов. – Затверджено схему
розміщення, яка визначає чітке
розташування наземних рекламних
засобів і зменшує їх кількість із 12
тисяч у 2016 році до 4390 в 2019-му.

ВИРІШЕННЯ –
ЗА ДЕРЖАВОЮ

На жаль, не всі успішні петиції в силах втілити міській владі.
Наприклад, петицію «Вимагаємо
прийняття Закону про роздільний
збір побутових відходів», оскільки ці
питання регулюють норми на рівні
держави: закони України, накази
Міністерства з питань ЖКГ тощо.
Ще одна петиція, вирішення з
реалізації якої знайти не вдалося,
стосується системи штрафів за
неприбирання собачих відходів
на вулиці. Її автор Андрій Пікалов
вважає, що нові системи штрафів
на муніципальному рівні могли б зрушити проблему з місця
і зобов’язати власників тварин
прибирати екскременти за своїми
улюбленцями.
– Справа не в системі штрафів,
а в тому, що не працює система
нагляду. Скласти адмінпротокол
і встановити особу громадянина
мають право лише представники
Національної поліції. Але їх функції
дуже широкі, вони мають багато
важливіших справ. І відслідковувати громадян, які не прибирають
за тваринами, не є пріоритетом, –
пояснив директор Департаменту
міського благоустрою Андрій
Фіщук. – Схожа ситуація і з петицією, яка пропонує створити
в Києві спеціалізовану структуру
на кшталт зоополіції. В структурі
нашого КП «Київська міська лікарні ветеринарної медицини» є
служба, яка займається наданням
допомоги безпритульним тваринам. Якщо говорити про захист
тварин, то повноваження щодо
накладання адмінштрафів та у
зв’язку із змінами в законодавстві
відкриття карної справи є лише у
Національної поліції.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Пенсії «в погонах» шикуються на перерахунок
Петро ЗУБЕНКО

У 65 тисяч столичних пенсіонерів
зростуть пенсійні виплати. Йдеться
про колишніх військовослужбовців та представників деяких інших
силових структур, зокрема Нацгвардії, Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки України,
Державної служби з надзвичайних
ситуацій, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби зовнішньої розвідки,
Управління державної охорони,
Міністерства юстиції.
У столичних управліннях Пенсійного
фонду, де зазвичай кожна новина викликає
ажіотаж серед відвідувачів, цього разу навдивовиж спокійно. Може, не всі пенсіонери
знають про майбутній перерахунок?
– І знають, і цікавляться, – заспокоїла
начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших
категорій громадян Головного управління
Пенсійного фонду України в місті Києві
Тетяна Радука. – Але для перерахунку
військових пенсій пенсіонерам звертатися
до Пенсійного фонду не потрібно. Головне

управління забезпечило формування та
передачу списків громадян, чиї пенсії
підлягають перерахунку, до уповноважених
органів силових міністерств та відомств
для отримання від них довідок про грошове забезпечення. Після опрацювання
довідок виплата перерахованих пенсій
проводиться невідкладно. В березні проводилась виплата доплат за три місяці
(січень-березень). Починаючи з квітня,
доплата буде йти за чотири місяці, а ті,
кому вже проведено перерахунок, отримають новий розмір пенсії.
Сума надбавки у кожного пенсіонера
індивідуальна і залежить від кількох факторів: окладу за посадою, військовим або
спеціальним званням та надбавки за вислугу
років. Але в середньому сума підвищення
у столиці найвища і складає понад 2 тисячі
гривень (тоді як середньоукраїнський показник перебуває на позначці півтори тисячі).
Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься в три етапи. Вже починаючи
з 1 січня 2018 року військові пенсіонери
отримають на 50 відсотків вищі пенсії,
ніж раніше. Ще 25-відсоткове підвищення
чекає їх з 1 січня наступного року. Нарешті,
з 1 січня 2020 року вони отримають усю
суму підвищення, визначеного станом на
1 березня.

Трохи по-іншому відбуватиметься перерахунок пенсії колишнім працівникам
міліції. Відправною точкою тут стане зарплата поліцейського за січень 2016 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року виплата
проводитиметься їм в розмірі 100 відсотків від розрахованої суми підвищення. А
різницю між підвищеною пенсією та тією,
що отримав пенсіонер «на руки» у 20162017 роках виплатять окремими сумами
протягом наступних двох років.
Як тільки розпочався перерахунок, телефони в управлінні пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших категорій громадян не змовкають ні на хвилину.
Комусь не дає спокійно «вічне» питання:
чому сусіду добавили більше, ніж мені?
У іншого «загубився» рік чи два вислуги.
– Звертаються не лише до управління, – каже Тетяна Радука. – А й на урядову
гарячу лінію, на веб-портал Пенсійного
фонду України. Жодного звернення не
залишаємо без уваги. Пояснюємо людям
механізм перерахунку.
Голова правління Пенсійного фонду
України Олексій Зарудний публічно пообіцяв
завершити перерахунок військових пенсій
упродовж квітня.
У законі вперше передбачено, що з 1 квітня кожного року Пенсійний фонд України

без додаткового звернення особи проводить
перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перерахунок торкнеться осіб, які після
призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати і з того
часу минуло два роки. Тобто через кожні
два роки людина має право звернутись за
перерахунком. Для того, щоб не було таких
звернень, автоматично вибрано людей, які
мають стаж, заробітну плату, і проведено
перерахунок.
За словами директора Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олени Охріменко,
є дві категорії людей і два види розрахунку. Ті, хто пропрацював 24 місяці, мають
право на проведення перерахунку пенсії
за стажем і заробітній платі. Дивлячись, як
доцільніше, оскільки у деяких працюючих
пенсіонерів заробітна плата знижувалась.
Через те фахівці Фонду обирають більш
оптимальний варіант розрахунку: або це
розрахунок за стажем і заробітній платі,
або лише за стажем.
Автоматичний перерахунок спрощує
процедуру, оскільки не потрібно звертатись
із заявою до органів Пенсійного фонду. Всі
дані про страховий стаж і заробітну плату
містяться в Реєстрі застрахованих осіб.
Перераховані пенсії особи, які продовжують працювати, отримають з 1 квітня.
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АЛЬЯНС

Україна – НАТО:
реалії взаємного тяжіння
Що нам дає статус країни-аспіранта НАТО? Україна продовжує
рухатись по колу чи здійснює
реальні кроки до членства в
Альянсі? На ці та інші запитання
«Вечірки» відповідає директор
Інституту зовнішньополітичних
досліджень, доктор політичних
наук Григорій Перепелиця.
– Григорію Миколайовичу, як ви
вважаєте: чому у НАТО нещодавно
визнали Україну як аспіранта? Що
означає цей статус?
– Це те саме, що статус кандидата. Як
відомо, ще в липні 2017 року Верховна Рада
ухвалила новий закон щодо вдосконалення
зовнішньополітичного курсу. Саме тому
Альянс і надав нам статус аспіранта. Отже,
тепер є перспектива для того, щоб стати
членом цього військово-політичного
блоку. Сьогодні з такими намірами також
виступають Боснія та Герцеговина, Грузія
і Македонія.
– Балачки навколо цієї теми тривають у нашому суспільстві понад 20
років? Чому ж ми так і не отримали
жаданого членства в НАТО?
– Частину цієї дороги ми вже пройшли.
Ще в 2003 році Президент Леонід Кучма
підписав стратегію національної безпеки, у
якій зазначено, що наша головна мета в цій
сфері – вступ до Північно-Атлантичного
блоку. Проте потім питання було викреслено з нашої воєнної доктрини. Коли до
влади прийшов Віктор Ющенко, Альянс пообіцяв, що у разі нашої готовності Україна
могла б стати членом НАТО ще у 2008 році.
Проте згодом Янукович, перебуваючи на
посаді глави Кабміну, на прес-конференції
у натовській штаб-квартирі відмовився
від ПДЧ – плану дій щодо членства. А в
2010 році, коли став президентом, взяв
курс на позаблоковий статус.
– Наскільки я розумію, статус аспіранта свідчить про підтвердження
нашої євроатлантичної інтеграції?
– Так. Цей статус засвідчив, що нас
уже розглядають потенційним членом

вже стоїмо на рейках членства в НАТО.
Тепер тільки треба реформувати Збройні
Сили під натовські стандарти, зміцнювати
демократичний режим, адже до Альянсу
приймають лише демократичні країни.
– Якщо говорити відверто: чи можемо ми розраховувати на членство
в НАТО, зважаючи на війну з Росією?
– Можемо! В історії подібні випадки вже
траплялися. Скажімо, свого часу Туреччина
опинилась у стані військової-політичної
кризи, коли Радянський Союз ультимативно заявив про плани побудови своїх
військових баз в районі чорноморських
проток – Босфору і Дарданелл. Незважаючи
на це, турків прийняли до НАТО, оскільки
ця країна має стратегічне значення для
НАТО. Тепер перспектива вимальовується Заходу.
чіткіше. Верховна Рада внесла зміни до
– Не секрет, що в нашому суспільстві
Закону «Про засади внутрішньої і зов- панують песимістичні настрої щодо
нішньої політики України», ухвалила подібної перспективи…
– Багато хто так думає: мовляв, якщо
рішення «Про набуття Україною членства
в НАТО». Також діють норми Закону «Про йде війна на Донбасі, то нас нікуди не
національну безпеку України» і Стратегія покличуть. Нічого подібного! Якщо Росія
національної безпеки. У цих та інших й надалі займатиметься ескалацією кондокументах йдеться
фліктів, то нас до Альянсу
про наше прагнення
ще попросять. На мій поЯкщо Росія
до вступу в НАТО. У й надалі займагляд, коли розпочнуться
подальшому потрібно
серйозні конфронтації
тиметься ескалаподати заявку на вступ
між РФ і Заходом, вклюдо Альянсу і пройти ін- цією конфліктів,
чаться нові чинники.
то нас до Альянсу
У таких умовах Укратенсифікований діалог
(тобто діалог з питань
їна може стати членом
ще попросять.
реформ і членства). А
військово-політичного
коли отримаємо статус ПДЧ і виконаємо блоку. І тоді НАТО розширить глибину
всі вимоги плану дій щодо членства, своєї стратегічної оборони настільки, що
постане питання про прийняття в члени росіяни вже не зможуть «рипатися». Не
НАТО.
треба забувати, що вимоги до членства в
– Скільки ж потрібно часу, щоб ви- НАТО ухвалювали ще в мирний 1999 рік
на Вашингтонському саміті, коли Росію
конати натовські вимоги?
– Цей період може бути доволі трива- вважали демократичною державою. Тоді
лим. Скажімо, Македонія в такому статусі країни НАТО називали РФ своїм стратезнаходиться ще з 2002 року. Одна з причин гічним партнером. А сьогодні ситуація
полягає у тому, що Греція, користуючись інша: натовцям треба піклуватись про
правом вето, не погоджується з назвою зміцнення своєї оборони. І наша країна
цієї країни. Оскільки у греків є провін- знаходиться в епіцентрі світового проція Македонія, вони протягом 16 років тистояння.
гальмують рух Македонії до НАТО. Щодо
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
України, то у нас є чіткий дороговказ: ми

ДО ТЕМИ

Як адаптуватись до мирного життя?
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Шлях з бою до дому» — так називається програма
тренінгу, яку провели за підтримки офісу НАТО в
Україні. Головна мета — психологічне відновлення
учасників бойових дій, яких звільняють у запас.
Цей захід організувала громадська організація «Ліга офіцерів», яка є учасником різних міжнародних проектів. За
останні півтора місяця через тренінгові програми пройшли
520 військовослужбовців із
13 військових підрозділів.
«Шлях з бою до дому» —
це програма, яка націлена
на профілактику виникнення та подоланню негативних наслідків травматичних
подій у військовослужбовців
під час переходу до мирного
життя. Протягом реабілітаційних заходів українські
бійці отримали практичну
допомогу із психологічного відновлення, а також
навички самодопомоги та
взаємодопомоги. Їх навчання було побудовано таким
чином, аби кожен учасник тренінгу зміг розробити власну
стратегію використання набутого досвіду в цивільному житті.

За словами експертів, починаючи з 2014 року ці заходи неодноразово доводили свою ефективність. Військовослужбовці більш
оптимістично починають ставитись до свого майбутнього після
звільнення в запас. У свою чергу
командування вважає, що захисники Вітчизни в обов’язковому
порядку повинні готуватись до
переходу у цивільне життя. Такої
думки дотримуються і військові
психологи, яких залучають до тренінгів з метою вдосконалення
практичних навичок та обміну методичними напрацюваннями.

ВІЙНА І МИ

«У в’язниці
співав релігійні
пісні…»
Від війни на Донбасі постраждали
не лише військові, а й тисячі звичайних жителів – здебільшого людей
мирних, зокрема й творчих професій. Одним із тих, кого спіткала гірка
доля переселенця, є відомий скульптор Микола Бірючинський. Переживши всі «принади» сепаратистської неволі у Горлівці, він змушений
був покинути своє місто і шукати
прихистку в столиці.
Свого часу Микола Бірючинський закінчив
у Єнакієво технікум і отримав фах художника-оформлювача. Згодом доля звела його з
відомим художником Петром Антипом, і той
взяв шефство нам молодим обдаруванням,
залучаючи його до спільних проектів. Так
Микола взяв участь у створенні пам’ятника
засновнику міста Петру Горлову, а також
іншим відомим людям у Докучаєвську, Новожданівці.

Коли почалася окупація Горлівки російсько-сепаратистськими військами, Петро
Антип змушений був виїхати з міста.
– Третього серпня 2014 року я пішов з
дому на базар, – пригадує скульптор. – Коли
проходив повз блокпост біля залізничного
вокзалу, військові стали вимагати документи. Я подав їм ксерокопію українського
паспорта, яка їх роздратувала. А потім вони
ще знайшли в сумці релігійні журнали. Цього
вистачило, аби запроторити мене до підвалу
привокзального кафе, забравши телефон і
не дозволивши передзвонити мамі… Їсти
давали раз чи двічі на день – цвілі сухарі
або глевку вівсяну чи перлову кашу, які ми
запивали іржавою водою з крану… Як людина віруюча я весь час молився за спасіння
душі і співав релігійні пісні, пригадавши, що
так поступав апостол Павло зі своїм учнем
Варнавою у в’язниці.
У неволі Бірючинського тримали десять
днів, мама весь цей час шукала сина по всьому
місту – ходила по блокпостах, міліцейських
відділеннях, лікарнях та моргах. Коли він
повернувся додому, вона втратила свідомість
– ледве привів її до тями.
Микола Бірючинський пробув у місті до
зими, а коли тут почалися сильні обстріли й
стали гинути люди, в січні 2015 року виїхав
до Петра Антипа – спочатку в Запоріжжя, а
потім разом перебралися до Києва. Їх творчий тандем знову почав діяти – створювали
картини та скульптури. Добре, що митцям
вдалося-таки вивезти деякі інструменти, а
також роботи з Донбасу.
Скульптор Бірючинський вже взяв участь
у декількох спільних столичних виставках –
у Мистецькому арсеналі, музеї Т.Шевченка,
Софії Київській. А також організував дві
персональні виставки. Зараз він готує нові
роботи для колективної виставки, яка має
відбутися в травні.
– Війна та пережите не могли не вплинути
на мою творчість, – говорить скульптор. –
У ній стали більше проявлятися почуття
патріотизму та історичні мотиви, зокрема,
пов’язані ще з трипільською культурою,
козацтвом. Це відображено, зокрема, в роботах «Протистояння», «Чумацький шлях»,
«Країна», «Кобзар» та інших. Я став більше
читати історичної літератури, знайомитися з
культурним надбанням українського народу,
вивчати мову…
Микола ПАЦЕРА
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Відкрили пам’ятник
загиблому бійцю ATO
У Солом’янському районі відкрили повнофігурний пам’ятник бійцю АТО Мирославу Мислі, який загинув у жовтні
2016 року в Луганській області.
Мер Києва Віталій Кличко, який узяв участь у відкритті пам’ятника,
зауважив, що українці мають пам’ятати відвагу Мирослава Мисли та
тисячі інших хлопців, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність
і територіальну цілісність України.
Віталій Кличко підкреслив, що найкращим вшануванням пам’яті
українських героїв та відповіддю ворогам і аргументом для друзів
України буде демонстрація успіху нашої держави.
Пам’ятник загиблому герою російсько-української війни Мирославу
Мислі встановили на вул. Смоленській, 17 (на території скверу, який
відтепер носитиме його ім’я). Монумент висотою близько 1,65 см встановили на метровому постаменті. На ньому Мирослав зображений
уповному бойовому спорядженні, з автоматом.
Гроші для спорудження монумента виділили з бюджету Києва,
пожертвувань меценатів і побратимів. Автором скульптури є Богдан
Козаченко.

Київ урочисто зустрів кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які отримають переможці жіночого
та чоловічого фіналів. Їх урочисто вручили Амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА
Андрій Шевченко та представниця жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак.
Крім основних змагань, з 24 до 27 травня на вул. Хрещатик відбуватиметься
Фестиваль чемпіонів УЄФА-2018. Для тих, хто не зможе потрапити на стадіони, матчі
транслюватимуть на Контрактовій площі.

Цієї суботи, до Дня довкілля, в усіх районах
столиці пройшло понад сто толок. Зусиллями
«Київзеленбуду» у парках та скверах комунальні
керуючі компанії прибирали двори, прибудинкові
території, пустирі. Загалом у толоках узяли участь
понад 3 тисячі осіб.

21 квітня у Києві відбувся
щорічний Благодійний Віденський
бал, присвячений спортивним
досягненням. В рамках балу
пройшов аукціон, серед лотів
якого були футболки та м’ячі
з автографами гравців збірної
з футболу, футболка капітана
італійської національної збірної
Даніеле Де Россі, ракетка Еліни
Світоліної, боксерські рукавички
Віталія Кличка. Зібрали близько
800 тисяч гривень. Кошти
спрямують на програми столичного
Центру реабілітації дітей із
інвалідністю.
Бал-2018, за віденською традицією,
відкрили 35 пар дебютантів, серед
яких цьогоріч були учасники АТО,
артисти, спортсмени, паралімпійці,
актори та співаки.

На території спортивно-розважального комплексу X-Park (парк Дружби
народів) з’явилося перше в Україні автономно-енергетичне дерево,
оснащене сонячними панелями. Усі охочі можуть у будь-який час
заряджати від smart-дерева свої гаджети, користуватись безкоштовним
Wi-Fi, або просто відпочивати та слухати музику зі свого телефону через
гучномовці. Пілотний проект тестуватиметься впродовж місяця, надалі такі
дерева можуть встановити і в інших куточках міста.

У суботу на Поштовій
площі велосипедисти
та мотоциклісти Києва
провели спільну
акцію «Дорога
для всіх», аби
нагадати, що вони
є повноправними
учасниками
дорожнього руху.
Вони звернули увагу:
в квітні починається
активний вело- і
мотосезон, який
часто супроводжують
травми і летальні
випадки, що
трапляються через
неуважність водіїв.

Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА , Віктора ПІСКУНОВА та Ірини КРИКЛІ
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ПІДПРИЄМНИЦТВО

«Твій одяг вийде,
мов картинка...»,
або Про що говорить поява в місті
цілої мережі кравецьких майстерень
Юлія КОЛЕСНИКОВА

У моєму будинку відкрився «Ремонт одягу». Зраділа. Бо завжди
ніколи, весь час на роботі, а тут —
зручно віддати якусь одежину в
умілі руки: щось підшити-зашити,
щось переробити. Зручно і, як виявилося, – набагато дешевше, ніж у
майстернях сусідньої «Піраміди».
У неділю забігла на ринок «Вирлиця».
Відразу помітила нову вивіску – «Швейна майстерня». Майже поруч із старою
«точкою», де підрізають щойно куплені
чоловічі брюки.
Недалеко від станції метро «Позняки» —
ще одна кравецька й поруч — магазинчик,
ущерть набитий різноманітною швейною
фурнітурою. Є тут і широкий вибір тканин.
– Зараз — справжній швейний бум! –
розповідає продавчиня. – Усі щось шиють
і майструють... Ось ми й відкрили мережу
фурнітурень. Плануємо й нову опцію –
продавати швейні машинки, бо досі їх
купують тільки в інтернет-магазинах. У
нас же вони будуть дешевшими…
Раніше, ще в 80-і роки, кравецькі були
в багатьох «старих» мікрорайонах Києва.
Шили там не так уже й часто. В основному
— на випускні вечори — старшокласникам

і студентам. Частіше — костюми й сукні на
весілля. Весільне вбрання, вважалося, треба
тільки замовляти в ательє індивідуального
пошиву («індпошиву», як їх називали) —
така була стійка традиція та мода.
А в 90-і, коли країна ввійшла в довгу
полосу економічних негараздів, маси народні перейшли на джинсово-спортивний
стиль одягу, й майстерні індпошиву стали
«помирати». В їх приміщеннях усе частіше
світили вітринами відділення банків, що
з’являлися, мов гриби після дощу, салони
краси, чарочні чи кондитерські, а частіше
— численні крамнички, що гендлювали
готовим одягом, комп’ютерними гаджетами чи цигарками іноземних марок. І ще
кілька років тому скромнюсінькі кравецькі
ми бачили тільки на речових ринках — тут
у невеличких закапелках (майстрині економили на орендній платі) вкорочували
чоловічі брюки («за роботу» брали 40-50
гривень).
Словом, професія кравця ставала архаїзмом. І раптом... Відкривши телефонний
довідник, нарахувала близько 40 тільки
великих ательє. А скільки маленьких, про
які знають лише мешканці якогось одного
кварталу, мабуть, – не злічити. Цікавий
факт: у багатьох працюють жінки — вимушені переселенки з Луганщини та Донеччини.
В ательє можна купити вже зшитий одяг (і
тут же «підігнати» його, як то кажуть, – щоб

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Чим корисна
кукурудзяна
каша

костюмчик сидів»). А можна — замовити
брюки, костюм чи якусь іншу одежину. Усе
це — виразний «плюс», що дає кравецьким
ринкову перевагу над магазинами готового
одягу. Адже в них вам можуть запропонувати лише ті вироби, які виробники
поставили на потік, і лише ті моделі, які
вважаються трендом цьогорічного прет-апорте. А в ательє ви можете пошити речі,
які до вподоби саме вам!
Вартість — різна, сильно залежить від
того, яку вибрали тканину. Якщо на речових ринках чоловічі брюки коштують
від 450– 600 гривень, а в магазинах — від
800-1000, то в ательє пошив обійдеться у
200-300 гривень плюс вартість тканини.
З одного боку, появу кравецьких зумовили економічні негаразди, викликані як
воєнними діями на Донбасі, так і досить
суперечливими реформами уряду. Обидва
ці фактори створили надлишок трудових
ресурсів на ринку праці, й люди шукають
різні способи заробітку
Є і добрі емоції. Завдяки докорінно іншій,
ніж раніше, політиці Київради й КМДА в
нашому місті складися сприятливі умови

для розвитку середнього та дрібного підприємництва, й у Києві має свій шанс багато
ремісничих занять. Зокрема, завдячуючи й
саме такій політиці міської влади, закладеній «Програмою економічного і соціального
розвитку в м. Києві на 2018 — 2010 роки»,
в місті вже з’явилася сила-силенна нових
кравецьких.
Мабуть, наступний крок підприємців
київського «швейпрому» – це горизонтальне об’єднання цих підприємств, що може
стати початком відродження вітчизняної
швейної індустрії. Саме так відновлювалася
ця галузь у Чехії, де вже працюють нові,
сучасні швейні фабрики, що виникли замість старої швейної індустрії радянського
зразка, яка не витримала викликів ринку.
Чи відновиться і у нас швейна промисловість і якщо так, то як швидко, цього зараз
не скаже, мабуть, ніхто. Однак певну надію
на це дає те, що на сайтах, що розміщують
інформацію про нові вакансії, останнім
часом з’являється все більше й більше
оголошень: «Пропоную роботу кравчині.
Зарплата — від 7 до 11 тисяч гривень на
місяць»…

Як боротися зі стресом
Життя сучасної людини – це суцільна низка великих
і маленьких стресів. Позбутися від них неможливо,
тому дуже важливо навчитися протистояти їх негативному впливу.

Кукурудзу нерідко називають
універсальним продуктом, оскільки
з цієї культури можна приготувати
просто величезну кількість страв.
Коржі і хліб, салати і консервація,
пластівці і супи, запіканки і начинки для пирогів – всі ці страви
можуть бути приготовлені з кукурудзяної крупи. Але головною
стравою залишається саме кукурудзяна каша, яку називають
«царицею столу».
Безумовно, не тільки відмінний смак, але також безцінний хімічний склад
роблять кашу настільки популярною. Також кукурудзяна каша – це низькоалергенний продукт, який може бути використаний в дитячому харчуванні. Жовту
культуру використовують для приготування біоспецифічного лікувального
харчування для людей, які страждають від целіакії (ферментативної патології
кишечника). Пояснюється це тим, що в каші відсутня білкова фракція гліадин,
тому приготувати суміш можна тільки з цього продукту.
Лікарі рекомендують для людей, які страждають від захворювань крові,
цукрового діабету, алергії, патології шлунково-кишкового тракту, включати
кукурудзяну кашу в свій раціон. В даному випадку користь кукурудзяної каші
прихована в тому, що в ній містяться вітаміни В1 і В2, РР, а також кальцій і
калій, нікель і мідь, залізо і фосфор. Багато в каші і кремнію, бета-каротину,
вітамінів Е, А, Н.
Варто відзначити, що користь кукурудзяної каші зберігається і після термічної обробки продукту. Всі елементи та корисні речовини, а також вітаміни в
повному обсязі надходять в організм людини. Так, вітаміни В1 і В5 допомагають
людині долати депресивні стани, вони ж використовуються для профілактики
неврологічних захворювань. Вітамін Е живить шкіру та волосся, завдяки чому
людина зберігає квітучий вигляд і молодість, за допомогою вітаміну РР регулюються життєво важливі процеси в організмі, а підтримати імунну систему
допомагає вітамін А.
Чимало користі для організму несуть і корисні елементи, які входять до
складу страви. Йдеться про кремній, який нормалізує роботу травного тракту. Фосфор – незамінний елемент для нормальної роботи нервової системи.
Однак і це далеко не все. У каші міститься дієтична клітковина, яка позбавляє
організм від продуктів розпаду, так само як і від токсинів.
Досить включити в свій раціон кукурудзяну кашу, аби нормалізувати рівень холестерину, а також підтримати серцево-судинну систему. Приємною
новиною стане і те, що вживання страви допомагає вивести жири з організму
і очистити кишечник.

Біологічно активні речовини
і гормони, що виділяються під
впливом цих стресів, звужують
судини і порушують постачання
клітин киснем. Це призводить
до уповільнення обмінних процесів, насамперед у нервових і
м’язових тканинах. В результаті
ми отримуємо розхитані нерви, поганий настрій, хронічну втому, безсоння, депресії
і хвороби. Як же протистояти
всьому цьому?
Найпростіший спосіб збереження спокою ви знаєте
самі – порахуйте про себе до
десяти і посміхніться, перш ніж
вибухнути гнівною промовою.

Пауза потрібна для того, щоб
збагнути, чи варто доводити
розмову до скандалу, може,
краще відповісти кривдникові
жартом, перевести розмову в
інше русло або зовсім розвернутися і піти?
Посміхнувшись, ви розслабите м’язи шиї, обличчя та голови, що запобіжить спазму
судин головного мозку. У підсумку ви розрядите обстановку
і врятуєте себе від подальшої
перепалки і зайвого стресу.
Але якщо ви так сильно
розсерджені, засмучені або
налякані, що не в змозі більше
ні про що думати, заспокоїть

нерви і поверне ясність мислення проста дихальна вправа.
 Сядьте рівно, руки покладіть на коліна, долонями вниз,
закрийте очі або зафіксуйте
погляд в одній точці.
 Зробіть максимально глибокий вдих носом і затримайте
дихання на 10 секунд.
 Потім дуже повільно починайте видихати теж носом.
Постарайтеся розтягнути видих
як мінімум на 15-20 секунд. Так
ви рятуєтеся від енергії стресу.
 Повторіть вправу три
рази. Ви відразу відчуєте, що
напруга відступила і ви вже
готові впоратися з неприємною
ситуацією.
Нейтралізувати негативні
наслідки стресів допоможе магній. Він регулює практично всі
процеси утворення ферментів
і гормонів, запобігаючи судинним та м’язовим спазмам.
Джерела магнію: взимку – горіхи, чорнослив, курага, фініки,
родзинки; навесні – зелений
салат, шпинат, петрушка, кріп;
влітку – стручки бобів, горох,
чорна смородина, вишня; восени – морква, буряк, гарбуз.
Цілий рік – банани, насіння соняшнику, какао, вівсяна,
гречана і перлова каші, але
особливо багатий на магній
темний гречаний мед.
І не забувайте, що життя –
така штука, яку можна спокійно
сприймати тільки маючи гарне
почуття гумору. Тому посміхайтеся, будьте позитивними, і
тоді гарний настрій буде вашим
частим супутником!
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Як не потрапити до пастки
пропагандистської брехні?


«ВЕЧІРКА» ПРОПОНУЄ КІЛЬКА ВАРІАНТІВ УНИКНЕННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ,
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЗМІ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Лілія СКУПЕЙКО

Що ви читаєте? Чи звертаєте увагу на авторство та першоджерела походження інформації? Чи замислюєтеся,
для чого відомості розповсюджувалися в конкретному
ключі та яка від них користь саме вам? Такі питання кожен
має ставити собі перед тим, як відкрити статтю із заманливим заголовком чи посилання з незрозумілим, а іноді й
сенсаційним закликом до дій.
За даними різних соціологічних
досліджень, близько 52% українців є активними користувачами
Інтернету. Дослідницька компанія «Геніус» нарахувала торік 19,3
млн осіб, які заходили у мережу з
комп’ютера, 10,5 млн – зі смартфона та 2,6 млн – з планшета. Загалом із 2014 по 2017 рік в Україні
користувачів Інтернету побільшало
на 3,3 млн.
Узагальнений портрет аудиторії
такий: вік 14-34 роки, із середньою
або вищою освітою, 53% припадає
на жіночу активність, 47% – на
чоловічу. Не менш цікаві й дані
«Омнібусу» за лютий 2018 року.
Соціологи поставили єдине запитання: «Яким із першоджерел
інформації про збройне протистояння на Донбасі ви довіряєте?». І отримали такі дані: 57,2%
– українському телебаченню, 1,6%
– російському, 14,1% – Інтернету та
ЗМІ, 12,5% – соціальним мережам.
На газети припало 3,3%, на
радіо – 2,4%, на місцеве телебачення – 2%.

ВІРТУАЛЬНА ГРА
СОЦМЕРЕЖ

Цікаво, що українці дедалі менше
довіряють вітчизняним ЗМІ й у повсякденному житті частіше отримують інформацію з соціальних мереж.
Їх у нашій державі залишилося не так
і багато. З блокуванням російських
«Одноклассников» та «ВКонтакте»
істотно посилилися позиції американських сервісів. Минулий рік
довів, що нація не підтримала ідею
розвитку вітчизняних Ukrainians та
Nimses. Перші поставили крапку
на проекті ще у вересні 2017-го,
другі подолали планку в 2 млн. Та

цього замало. Сьогодні наші співвітчизники активно користуються
Facebook (11 млн) і його дітищем
Instаgram – 7,3 млн.
Показово, що саме ця соціальна
мережа стає джерелом інформації з будь-якої сфери і поступово
нівелює роль медіа як таку. Через Facebook шукають і знаходять зниклих родичів, домашніх
тварин, активно реалізовуються
бізнес-проекти, розповсюджується
реклама. Тут є сторінки кожного
державного органу влади, кожної
політичної фракції. Так легше і
швидше працювати. Найсвіжіший приклад – оприлюднення
«ДТП Kiev.ua» у соцмережі відео,
на якому водій маршрутки №445
(«Дарниця-Позняки») віз пасажирів на червоне світло. На цей
факт миттєво відреагував Департамент транспортної інфраструктури
КМДА. В результаті ТОВ «Союз-Авто» звільнило горе-водія…
Є також інший бік медалі. Не
секрет, що в такий спосіб можна
без істотних витрат застосовувати
агітаційні та передвиборні прийоми для охоплення потрібної
аудиторії. Коментуючи якийсь
факт, людина навіть не помічає,
як стає активним учасником віртуальної гри, як її свідомістю починають потайки гратися заради
своїх цілей маніпулятори та пропагандисти. Правомірність їхніх
дій у Інтернеті відслідковують
представники Кіберполіції. Тож
варто обережно ставитися до інформації, незалежно від того, де
вона оприлюднюється.
Саме тому останнім часом
набирає популярності поняття
медіаграмотності, тобто здатно-

сті кожного критично сприймати
медіаповідомлення. Це і вміння
відсортовувати потрібні та достовірні дані, здатність мислити,
відштовхуючись від набутої інформації, вмикати соціальну активність та свідомість. В Україні Концепція впровадження медіаосвіти
була затверджена ще у травні 2010
року. Однак її постулати стали
актуальними лише з 2014-го, коли
нація зіткнулася з пропагандою
РФ як складовою гібридної війни.

ФЕЙКОВИХ НОВИН
НЕМАЄ – Є БРЕХНЯ

Про вид освіти, покликаний
сформувати у суспільстві медіакультуру та підготувати кожного
українця до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою
мас-медіа, зокрема їх новими моделями – комп’ютерним опосередкованим спілкуванням, Інтернетом та
мобільною телефонією, уже вшосте
говорили в Києві представники
Академії української преси, Міністерства освіти і науки, Internews та
Deutsche Welle Academie. За вісім
років їм вдалося провести 11 літніх та зимових шкіл медіаосвіти.
Як результат, у 500 школах вже є
курси медіаграмотності за сімома
навчальними програмами.
Під час міжнародної науково-методичної конференції
учасники обмінювалися думками,
шукали варіанти комплексного

підходу до питання боротьби із
пропагандою.
Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі
Йованович пояснила присутнім,
що демократія йде не від держави,
а від громадянина. «Людина має
бути інформаційно озброєна, а
відтак – критично мислити, щоб
розпізнавати дезінформацію. На
жаль, молодь та люди старшого
віку не можуть розрізнити цих технологій маніпулятивного впливу.
Пропаганда є скрізь. Треба вміти
її розрізняти, адже всі дані проходять через мозок, – сказала вона,
додавши, що не менш важливо у
цьому розрізі розбудовувати справді демократичне суспільство. – Ви
створюєте навички нової генерації
оновленої європейської країни».
Старший віце-президент з
розвитку програм Internews
Маржорі Роуз зазначила, що зараз
надважливо вміти «відфільтровувати, свідомо сприймати та критично розтлумачувати отриману
інформацію, відрізняти фейкові
новини від маніпуляцій».
Президент Академії української преси Валерій Іванов
вважає, що медіаграмотність
життєво необхідна для будь-якої
сучасної людини: «Маємо дати
населенню інструменти перевірки
даних. Кожен має право на отримання знань та навичок для
розпізнавання фейків. Володіння

правдивими відомостями про те,
що відбувається в країні та світі,
дає змогу людині робити адекватні
висновки і кроки».
Керівник проектів Академії
DW в Україні Кирило Савін розширив поняття медіаграмотності:
«Це не тільки критичне споживання інформації, а знання, як
створити медійний контент і поширювати його серед співвітчизників». Соціолог та заступник
директора Інституту соціології Національної академії наук
Євген Головаха акцентував на
тому, що медіа відповідальні не за
реальний, а за віртуальний, символічний світ, який і формується
в головах людей. За його даними,
українці майже не довіряють ЗМІ.
Якщо 2012 року недовіра була на
рівні 28,9% для західного регіону
країни і 40,8% – для Донбасу, то
тепер відповідно 34,9% і 62,1%.
Залежить довіра і від рівня освіти.
Не вірять у більшості випадків
написаному 46,1% українців, які
мають неповну середню освіту;
47,5% громадян із середньою освітою; 54,4% – із вищою. До речі,
про повну недовіру до ЗМІ торік
висловилося 18,5% українців.
«В Україні розрізняють три
типи соціальної довіри: загальна
(знеособлена) – до людей, персоніфікована (до конкретних людей
– від близьких та знайомих до
політичних лідерів) та інституційна (до медіа). Так от, у найбільш
розвинених країнах є високим
показник довіри в усіх трьох аспектах. В Україні високі показники
спостерігаються лише коли йдеться
про персоніфіковану довіру», –
наголосив Євген Головаха.
А голова Комісії з журналістської етики, голова правління
ГО «Громадське радіо» Андрій
Куликов розставив крапки, коли
сказав, що фейкових новин немає. Цей термін штучно внесений у лексикон, це як відмовка
– стикнулися із чимось новим,
тож нічого про це не знаємо. «Є
неправдива інформація – брехня
– і несправжня, тобто інформація,
яка дає видимість, що щось цінне,
однак не впливає на життя людей.
Є інформація – факт, а причини і
можливі наслідки озвучують або
журналісти, або самі громадяни.
Поширення точної інформації
рятує психічне здоров’я. Її треба
вміти розрізняти. Коли людина
обізнана, вона попереджена. Коли
попереджена – захищена від небезпек», – пояснив він.

ЯРМАРКИ

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Де скупитися
Як повідомили «Вечірці» в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, в п’ятницю-неділю в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема 27 квітня в місті торгуватимуть:
 в Голосіївському районі на просп. Голосіївському,
116, на просп. Академіка Глушкова, 25-53,
 в Дарницькому – на вул. Анни Ахматової, 31, на
перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,
 в Деснянському – на вул. Академіка Курчатова (в
межах вул. Мілютенка та Братиславської),
 в Дніпровському – на вул. Гродненській, 1/35-17-а,
на вул. Алма-Атинській, 64-74,
 в Печерському – на перетині вул. Л. Первомайського
та І. Мечникова, у пров. Виноградному, 4-6,
 в Подільському – у пров. Полковому (в межах вул.
Білицької та Полкової),
 в Святошинському – на вул. Підлісній, 8, на вул.
Сільській, 16,
 в Солом’янському – на вул. П. Козицького (в межах
вул. Металістів та Смоленської), на вул. Керчинській (в
межах вул. Донецької та Мартиросяна),

 в Деснянському – на вул. Милославській (в межах
вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), на вул. О.
Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського),
 в Дніпровському – на бульв. Праці, 1-9,
 в Оболонському – на вул. П. Калнишевського, 1-5,
 в Печерському – на вул. Катерини Білокур,
 в Подільському – на просп. Степана Бандери (біля
Куренівського парку),
 в Святошинському – на вул. Академіка Кіпріанова, 2-28,
 в Солом’янському – на вул. Стадіонній (в межах вул.
Митрополита В. Липківського та Богданівської),
 в Шевченківському – на вул. В. Василевської, 1-17.

У неділю ярмарки відбудуться:
 в Шевченківському – на вул. Ружинській, 16-

18 (біля скверу), на перетині вул. О. Гончара, 65-а та
Б. Хмельницького, 94, на вул. Бульварно-Кудрявській,
2-4, на вул. Ризькій, 1, на вул. Деревлянській, 16-20.

У суботу в столиці ярмаркуватимуть:
 в Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10,
на вул. Паньківській, на вул. Любомирській (в межах вул.
Лісоводної та Столичного шосе),
 в Дарницькому – на вул. Ревуцького, на перетині
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,

 в Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва
(в межах вул. М. Ломоносова та В. Касіяна),
 в Дарницькому – на перетині вул. П. Чубинського
та Ю. Пасхаліна,
 в Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах
вул. Райдужної та Старосільської),
 в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна
Павла ІІ та Чигоріна),
 в Святошинському – на бульв. Академіка Вернадського, 79,
 в Солом’янському – на вул. Ф. Ернста, 14А,
 в Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38.
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Обережно, молочні
«сюрпризи»!
Ніна ГУЦУЛ

Наприкінці дня кореспондент «Вечірки» спостерігала,
як поблизу Дарницького продовольчого ринку молодиця розставляла ємкості з молоком просто на бордюрі,
голосно рекламуючи свій товар.

Едуард РУСЯНОВСЬКИЙ

Як би не складалася ситуація в житлово-комунальному комплексі, найнадійнішою ланкою, на яку
покладається чимало сподівань щодо покращення
умов проживання, на думку
багатьох фахівців, залишаються ОСББ. Перш за все
тому, що ця форма утримання багатоквартирних
будинків залучає до роботи
самих співвласників.

Дарниця
обирає ОСББ

Утім, проведення установчих
зборів лише фіксує наслідки попередньої роботи, що полягає
в постійній взаємодії, діалозі з
громадськістю. Насамперед, з
Асоціацією багатоквартирних будинків. Ця авторитетна структура,
очолювана В. Степашком, згуртовує актив, без неї не обходиться
Ріелтори вважають, що до чинжодний «круглий стіл» чи нарада
ників, які визначають комерційну
з проблем діяльності ЖКГ району.
вартість квартир, крім зручного
Дарниці є в кого вчитися. Перше
розташування, останнім часом доОСББ, яке відтоді так й іменується – «Перший будинок», тут було
дається й форма управління. Наявність і успішність діяльності ОСББ,
створено ще в 1996 році. Показово,
відзначає експерт Сергій Свистюк,
що з того часу його беззмінно очовважається великим «плюсом» балює М. Кальтагейсер. Це об’єднангатоповерхівки. Одразу потрапити
ня стало справжньою лабораторією
до спільноти людей, які об’єднапередового досвіду. Впорядковалися для управління будинком
ність багатоквартирного будинку
– великий успіх. Адже
і навколишньої
території споОСББ дає можливість
краще взаємодіяти з У 2016 році в Києві було створено понад три сотні нукала чимало
нових ОСББ, що дозволило мегаполісу з цього
комунальними інстигромад Дарниці
показника
подолати тисячний рубіж. Після реє- рушити шляхом
туціями, економніше
страції в минулому році ще 134 кондомінімумів першопрохідців.
вести господарство,
оперативніше органіЄ й досвід
їх загальне число перевищило 1190, це 10,4% від
зовувати ремонти та загальної кількості багатоквартирних будинків дещо іншого пладогляд за обладнанням.
ну. Він особливо
Не менш важливо й те, що для будинками взяли на себе ще 7 корисний тим учасникам кондоміпідтримки ОСББ у Києві запуска- кондомінімумів. У стадії оформ- німумів, яким не одразу вдається
ються нові інструменти: від уря- лення документації – не менше налагодити взаємостосунки між
дової програми «Теплі кредити» десятка структур. Практично співвласниками та їх партнерами.
до міського співфінансування за кожного вихідного поступають Тепер ОСББ «Оберіг на Позняках»
моделлю «70/30». Такі підходи, заявки на приміщення для про- широко відоме добрими справами
вважає експерт Олександр Ки- ведення установчих зборів щодо – перемогами в реалізації програм
сіль, розширюють можливість створення ОСББ. У районі заве- благоустрою, енергоефективності,
організованих жителів встанов- дено безкоштовно виділяти такі згуртованістю мешканців. Але в
лювати свої «правила гри», бути приміщення, в тому числі актовий минулому цей кондомініум перевідповідальними власниками. зал РДА з одночасним наданням жив нелегкі часи, адже попереднє
Навіть якщо хтось не планує три- консультативних послуг.
ОСББ у цьому будинку ліквідовано.
валий час жити в будинку, все одно
є сенс долучитися до створення
кондомініуму, оскільки квартиру
в добре керованому благоустроєному будинку можна продати
дорожче.
У 2016 році в Києві було створено понад три сотні нових ОСББ,
що дозволило мегаполісу з цього
показника подолати тисячний рубіж. Після реєстрації в минулому
році ще 134 кондомінімумів їх
загальне число перевищило 1190,
це 10,4% від загальної кількості
багатоквартирних будинків.
Як повідомили «Вечірці» в
управлінні ЖКГ Дарницької РДА,
в районі зареєстровано 196 ОСББ.
Уже в цьому році відповідальність
за управління багатоквартирними

«А молоко свіже?» – поцікавився один із покупців. «Авжеж!» –
упевнено відгукнулася продавчиня. Звичайно, вона лукавила:
про яку свіжість можна було вести мову, коли на годиннику 17.20,
ніякого холодильника поблизу немає, а температурний стовпчик
цього квітневого вечора різко рвонув уверх?..
Фахівці перелічують низку причин, здатних зробити небезпечним
для споживача популярний продукт. По-перше, з метою збільшення
об’єму молоко можуть розводити водою, сироваткою чи додавати
домішки. Скажімо, крохмаль допомагає замаскувати розведене
молоко. З цією метою недобросовісними продавцями також використовуються борошно, цукор, крейда, карбонат натрію і кальцію.
По-друге, можливе штучне продовження терміну придатності
продукту за допомогою сечовини, соди, аміаку, перекису водню,
дихлорізоціанурату натрію.
По-третє, незалежні лабораторії неодноразово виявляли в молоці
антибіотики, гербіциди та пестициди. Останні потрапляють туди
разом із кормами, а антибіотики виявляються, якщо молоко отримано від корови, яку ними лікують. Нарешті в неякісному молоці
можуть опинитися хвороботворні бактерії, що потрапляють туди
внаслідок недотримання санітарних норм.
Тож недаремно фахівці науково-дослідного центру незалежних
споживчих експертиз нещодавно не лише здійснили масштабне
дослідження різних видів молока, а й ввели в обіг новий знак «Чистоту збережено», який має інформувати споживачів про те, що
перед ними по-справжньому якісний продукт.
Передусім, експерти оцінювали чистоту молока і три її головні
складові: здоров’я корів, відсутність домішок і збереження температурного режиму. За цими критеріями було перевірено молоко
зі столичних базарів, зразки так званого «органічного» або «фермерського» молока, а також найпопулярніші «магазинні» марки.
Результати досліджень показали, що більшість марок промислового молока отримали оцінки «добре» і «відмінно». На жаль,
згадане вище «органічне» не завжди презентувало себе з кращого
боку через незадовільні мікробіологічні показники.
А от практично всі зразки домашнього базарного молока викликали тривожні запитання та застереження фахівців. Тож, вони не
перестають наголошувати: молоко, що продається на базарі – сирий
продукт, який не проходить ніякої температурної обробки, і саме
в цьому полягає його головна небезпека.

• КОМЕНТАР
Надія ЗАГОЛДНА, заступник начальника управління – начальник відділу житлового
господарства та сприяння створенню ОСББ Дарницької РДА:
– Робота з ОСББ, якою я займаюсь вже 5-й рік, переконує, що головною умовою створення й успішної роботи кондомініумів є активність самих мешканців багатоповерхівок. Щоб знайти, підтримати людей
відповідальних, справді мотивованих на добру справу, потрібно розвивати зв’язки з громадськими організаціями, активістами. Реалізація численних програм енергозбереження, створення «теплих» та «розумних»
будинків – добрі передумови для відбору таких людей, спрямування їх зусиль на створення нових ОСББ чи
вдосконалення діяльності вже існуючих. ОСББ – це нинішній день значної частини мешканців багатоквартирних будинків і недалеке майбутнє всієї житлової сфери. Ці структури в своєму розвитку набирають різних
форм. І це є ще одним свідченням перспективи їх розвитку. Позитивний вплив ОСББ поширюється не лише
на мешканців будинків, якими ці структури безпосередньо керують, а й загальну ситуацію в житловій сфері.
Керуючі компанії в нових умовах, щоб не опинитися поза процесом, змушені підвищувати відповідальність
своїх співробітників, відповідальніше ставитися до виконання договірних зобов’язань. Саме існування
ОСББ, послідовне зростання їх кількості і результати діяльності змушують працівників усіх ланок житлового комплексу працювати ефективніше.

• ПОРАДИ СПОЖИВАЧУ

 Перевірити, яке молоко ви купили, можна, якщо влити трохи його
у склянку води: нерозбавлене краплинкою впаде на дно, і лише після
цього розчиниться, а розведене – одразу почне розчинятися.
 Спробуйте капнути молока на ніготь. Справжнє зберігатиме форму
краплини, а з домішками одразу розтечеться поверхнею нігтя.
У склянку з молоком додайте краплю йоду. Якщо там є крохмаль,
воно посиніє, якщо немає – забарвиться в жовтуватий колір.
До молока додайте трохи оцтової або лимонної кислоти. Якщо продукт неякісний і містить такі домішки, як крейда, сода чи аміак, з молока
почнуть виділятися бульбашки – вуглекислий газ.
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Чи з’являться у Києві
електробуси?

експлуатувати у столиці протягом
15 років. Що ж до ціни, то наш транспортний засіб приблизно в 1,5 раза
дорожчий, ніж тролейбус. Та ми
спеціально провели порівняльне
дослідження щодо рентабельності й самоокупності, ґрунтуючись
на відповідних даних із трамвайно-тролейбусних депо. Наведу лише
кілька цифр.
– Тролейбус, з урахуванням розсіювання електроенергії лінією
передач, споживає близько 3 кіловат
енергії протягом дня. А електробус – 850 ват. До того ж рахуємо
за нічним тарифом, оскільки він
заряджається переважно вночі. Сумарно досягаємо у 16 разів менших
витрат електроенергії. Враховуючи
кошти на обслуговування і ремонт,
при використанні електроавтобуса
замість тролейбуса досягається
економія у 100 тисяч грн на місяць.
– При різниці в ціні у 3 млн грн
замовник електроавтобуса вийде на
нуль за 3 роки. Після цього заощаджені кошти будуть поповнювати
бюджет міста.

Андрій КОВАЛЕНКО

За даними спеціалізованого екологічного порталу,
саме автотранспорт є основним джерелом забруднення повітря в Києві. На
його «совісті» від 70 до 80%
шкідливих речовин, що
потрапляють в атмосферу.
Двигуни викидають у повітря
значну кількість оксидів карбону,
вуглеводних сполук, оксидів нітрогену та інших токсичних і канцерогенних речовин. І чим більше
автомашин у місті, тим відчутніша
шкода для екології та здоров’я
людини.

НА ВСЕ СВІЙ ЧАС

А ТРАМВАЙ –
НАДІЙНІШЕ…

Рано чи пізно столиці
доведеться кардинально
вирішувати проблему
«токсичного» автотранспорту. Певні кроки
щодо зменшення шкідливих викидів у атмосферу
київська влада вже робить.
Наприклад, стартувало впровадження Концепції розвитку
велосипедної інфраструктури в
місті. Одним із очікуваних екологічних ефектів стане зниження
забрудненості повітря – на рівні
мінус 278 т палива й мінус 368 т
викидів щодня.
Нині джерела і рівень забруднення в Києві можна побачити
на інтерактивній карті в Інтернеті, створеній на основі Google
Maps. А на початку квітня столична
мерія анонсувала інвестиційний
конкурс в рамках реалізації проекту з облаштування дорожньої
інфраструктури для екологічно
чистого транспорту – електрокарів
та створення туристичної мережі
їх прокату.
У цьому контексті підвищену
зацікавленість викликали електроавтобуси Skywell від китайського виробника Nanjing Golden
Dragon, представлені в Києві на
березневій виставці EcoDrive-2018.
12-метровий автобус вміщує до
83 пасажирів, максимально розганяється до 70 км/год, отримує
живлення, зокрема, від фірмових
станцій зарядки. Виробники наголошують на екологічності та
високій рентабельності цих машин (витрати становлять 66 грн
на 100 км).

Чи є перспективи використання такого електротранспорту в
нашому місті?
– Ми всі користуємося комп’ютерами, телефонами і бачимо, що
за пару років акумулятор менше
тримає заряд, – ділиться з «Вечіркою» перший заступник голови
постійної комісії Київради з питань
транспорту, зв’язку та реклами
Прохор Антоненко. – Так само і з
електроавтобусами, які зараз ніде
в світі широко не використовуються як громадський транспорт.
Тривають випробування, проте ще
мало хто у виробництві потужних
акумуляторів досяг успіху. Найвідоміший у цій галузі виробник
Tesla демонструє більш-менш вдалі
результати на легкових електрокарах. Якщо взяти китайський бус
на електродвигуні, то виробник
заявляє про можливість пробігу
300 км на одному заряді. Але ж це
за ідеальних умов, на рівній дорозі,
нормальному температурному
режимі.
Тут ще треба враховувати хронічні столичні затори, а також витрати на кондиціонування і обігрів

салону тощо. Плюс значну
вагу має зарядний пристрій,
який автобус постійно возить
із собою. Пан Антоненко наголошує на тому, що електробус коштує в рази дорожче, аніж
традиційний автобус із дизельним
двигуном. На його думку, вельми
недешевий акумулятор доведеться
через кілька років міняти, а отже –
платити чималі гроші у порівнянні
із сукупними витратами на паливо.
Сумнівне задоволення.
– Якщо в місті великий пасажиропотік і є фінансова можливість
побудувати колії, найкраще запустити нові трамвайні маршрути, –
вважає депутат. – Це екологічний
і дешевий різновид громадського
транспорту, поширений у європейських країнах. Ще більш рентабельний варіант для невеликих міст, а
також районів столиці з меншими
пасажиропотоками – тролейбус. З
точки зору бюджетних капіталовкладень у громадський транспорт
– це найоптимальніший вихід.

ТЕСТИ ДОВОДЯТЬ
ЕКОНОМІЧНІСТЬ

– Ми починали з того, що протестували наші автобуси в Києві, –
розповідає представник китайської
компанії Skywell в Україні Арсеній Абдурагімов. – Випробування
проходило з повним завантаженням – використовували як баласт
мішки з піском. Навмисне вибрали
маршрути з пагорбами, крутими

Враховуючи кошти на
обслуговування і ремонт,
при використанні електроавтобуса замість
тролейбуса досягається
економія у 100 тисяч грн
на місяць.
узвозами. Наприклад, на Сирці,
на вулиці Ольжича, де кут нахилу
становить приблизно 30 градусів.
Електроавтобус долає гірку легко,
без негативних наслідків. Наступна
експлуатація була на тривалому
підйомі проспекту Лобановського.
Також виїжджали на Кільцеву дорогу в районі Пирогова. Електробус
показав себе дуже позитивно. До
речі, тест-драйв проводився взимку,
за низької температури. Машина
без проблем проїхала містом 287
кілометрів.
Пан Абдурагімов стверджує,
що в умовах заторів Skywell почувається… як риба у воді. Під час
зупинки відбувається економія
електроенергії, адже двигун на
холостих обертах не працює. Гарантія акумулятора – 5 років, він
розрахований на 5 тисяч циклів.
Назагал це 1,5 мільйона кілометрів.
– До речі, за нашими даними,
враховуючи найдовші маршрути
громадського транспорту в Києві,
бус матиме пробіг до 100 тисяч
км на рік, – зауважує Абдурагімов. – Відтак акумулятор можна

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

– Перше питання щодо модернізації транспортної системи Києва
має лежати не в площині рухомого
складу, а в площині формування
маршрутів, – наголошує у коментарі
для «Вечірки» депутат Київради
Олександр Пабат. – Як відбувається
сьогодні, наприклад, з маршрутками? Є пропозиція від підприємця,
що він готовий організувати перевезення за певною схемою вулиць.
Актуальний маршрут чи ні – показує
сама практика. Над муніципальним
транспортом тяжіє традиційність
маршрутів. Але змінилася структура
районів та інтенсивність руху. Тому
спочатку треба розробити актуальні
схеми руху столицею, щоб за ними,
відповідно до пасажиропотоків та
руху автотранспорту, підібрати
відповідний різновид транспорту
громадського.
На думку пана Пабата, електроавтобуси як перспектива комунального транспорту, звісно,
мають потенціал. Насамперед,
через екологічну та економічну
складові.
– Але на все свій час, і зізнаюся, що маю сумніви щодо
можливості реалізації подібного
проекту найближчими роками,
– говорить Олександр Пабат. –
Тут можна провести аналогію з
дорогим інноваційним медичним
обладнанням. Його придбали,
презентували, але користування
та обслуговування потребує додаткових кваліфікаційних навичок, через що воно іноді роками
простоює. Але якщо брати довгострокову перспективу – жодних
сумнівів, що міський транспорт
розвиватиметься саме в цьому
технологічному напрямі.

ЛИШЕ
грн
14
на місяць

реклама

20 ЧОРНОБИЛЬ

Вечірній Київ | 26 квітня 2018 року | №17 (19302)

Опромінений
звитягою й мужністю
Микола ПАЦЕРА

Одним із ліквідаторів аварії
на Чорнобильській АЕС був
82-річний киянин Жорж
Шанаєв, який займався
герметизацією об’єкта
«Укриття» над зруйнованим
четвертим енергоблоком...
На початку 1980-х Шанаєв брав
участь у розробці й запровадженні
на Чорнобильській і Рівненській
АЕС технології герметизації станційних споруд. Він мав величезний
досвід у цій царині, йому було
присвоєно Державну премію СРСР
у галузі науки і техніки «За розробку і впровадження технології
відновлення нафтових резервуарів,
підводних трубопроводів і корпусів суден на основі застосування
спеціальних полімерних клеїв».
Коли трапилася аварія на ЧАЕС,
Шанаєв працював керівником
технологічної групи підводного
склеювання в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН
України. Саме сюди звернулися
по допомогу, коли потрібна була
герметизація стін і даху, споруджуваного над зруйнованим енергоблоком. І керівництво інституту
доручило цю відповідальну справу
технологу Жоржу Шанаєву – мовляв, якщо може герметизувати під
водою, то зробить це і на землі.
– У жовтні 1986-го мене забрали
з дому вночі й повезли машиною

до станції, – пригадує Жорж Іванович. – У штабі урядової комісії з
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи заступник міністра
середнього машинобудування
СРСР Усанов запитав, чи зможу
я гарантувати, що герметизація
швів між плитами стін та на даху
об’єкта витримає 50 років? На що
я з острахом відповів, що за фахом
технолог, а не хімік, і не знаю, як
поведуть себе полімерні клеї під
дією радіації. Тоді чиновник «знизив планку» до одного року і сказав,
що зараз біля четвертого енергоблоку дуже висока радіація, а там
працюють люди. Тож задля їхньої
безпеки потрібно максимально
зменшити її рівень хоча б на рік,
щоб приступити до спорудження нового капітального укриття
замість тимчасового. Я ризикнув
погодитися на цей термін.
Для виконання робіт із герметизації «саркофагу» Шанаєв запросив
ще чотирьох співробітників свого
інституту і створив спеціальну конструкторсько-технологічну групу.
Неподалік станції терміново було
споруджено спеціальний полігон
для відпрацювання розроблюваних технологій. Вільний час мали
тільки для сну і харчування.
Шанаєв із колегами розробили три технології герметизації,
дві з яких і було застосовано. А
для герметизації даху запропонували справжнє «ноу-хау»: до
конструкційних елементів даху
закріплювали ущільнюючі «сигари»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Шанаєв із колегами розробили три технології
герметизації, дві з яких і
було застосовано.
– 40-метрові брезентові мішки,
наповнені керамзитом і просочені
клеєвою композицією, які укладали
на труби перекриття. Спочатку
його передбачалося покрити бетоном товщиною 60 см, потім цей
шар було зменшено до 20 см. Проте
це загрожувало просіданням труб
і руйнацією даху, що призвело б
до викидів радіоактивних речовин
у повітря. Тож Шанаєв настояв на

тому, щоб замінити бетон легким
керамзитом.
100-відсоткової герметизації
вони домогтися не могли, оскільки
монтажні роботи велися дистанційно і повністю залатати щілини
було просто неможливо. Але за
офіційними висновками, після
будівництва «саркофагу» рівень радіації зменшився майже в 500 разів.
Хоча, як зауважує Жорж Шанаєв,
вірити цим даним навряд чи варто,
оскільки більшість інформації про
радіоактивне забруднення була
тоді недостовірною.
– Герметизація об’єкта «Укриття» була дуже важкою не лише
технологічно, оскільки нічого
подібного раніше не робилося, а

й психологічно, – зауважує Жорж
Іванович. – Кожне прийняте мною
рішення могло мати серйозні наслідки. Тож, коли через два місяці
я вирвався з того пекла додому, то
декілька тижнів не міг адаптуватися до нормального життя. А менш
ніж через рік далося взнаки й радіоактивне опромінення, оскільки
ми працювали поряд із четвертим
блоком, а отримані дози фактично
ніхто не контролював…
Нині попри захворювання та
поважний вік Жорж Шанаєв не
лише сам веде активне життя, готує
науково-технічні публікації, малює
картини, пише вірші та виступає з авторськими бардівськими
концертами, а й підтримує інших
постраждалих внаслідок катастрофи. Залучає їх до різноманітних
художніх виставок, нещодавно,
наприклад, організував постійно
діючу галерею «Незламні духом».
Адже він і сам з цієї мужньої когорти чорнобильців-ліквідаторів, які
ціною власного здоров’я вберегли
від «мирного» атому тисячі інших
людей.

КРІЗЬ РОКИ

Маловідомі факти про аварію на ЧАЕС
 ЗЕМЛІ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ БУДУТЬ ПЕРЕТВОРЕНІ НА ЗАПОВІДНИК І ЩЕ 100 ТИСЯЧ РОКІВ ЗАЛИШАТИМУТЬСЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ...
Через 32 роки після страшної
Чорнобильської катастрофи людина починає поступово замислюватися над поверненням мертвої
Зони відчуження у господарське
користування. Мова не йде про
проживання населення – у найближчі кількадесят тисяч років
про це можна навіть і не думати.
Однак цілком реально перетворити «Зону» у господарський об’єкт,
що приноситиме користь науці та
кошти державі.

не зникають повністю, але їх стає вдвічі
менше, ніж було. Отже, за більш ніж 100
тисяч років чорнобильські землі повністю
очистяться, і там буде сприятливе для людини радіоекологічне середовище.



Близько 60% території Зони відчуження стануть придатними для проживання людини уже за 30-60 років, адже
ці землі уже навіть сьогодні є відносно
чистими. Однак немає жодної економічної
доцільності у поверненні населення у «Зону»,
адже північ України є малопридатною для
ведення сільськогосподарської діяльності,
тому в 6 разів менш заселена, ніж решта регіонів. Саме через невисоку продуктивність
місцевих земель більш ніж півстоліття тому
цю територію було обрано для будівництва
Чорнобильської атомної електростанції. Ще
одна обов’язкова умова для будівництва
АЕС – наявність достатньо великої водойми
поруч, річка Прип’ять цілком підходила
для цих цілей



Ще 40% території «Зони» ніколи
не можна буде використовувати
для проживання населення. Як відомо,
землі навколо ЧАЕС забруднені кількома
типами радіонуклідів. Період їх напіврозпаду становить від 29 і аж до 24 тисяч років!
У результаті напіврозпаду радіонукліди

безпеки у «Зоні» ставляться більш ніж серйозно. Роботи з чистки лісу та підготовки
протипожежних траншей ведуть 500 працівників підприємства «Північна пуща».



Після аварії на Чорнобильській АЕС
рівень забруднення радіонуклідами
річки Дніпро підвищився у 10-15 разів
порівняно з доаварійними показниками. Попри це рівень забруднення все ще
не перевищує допустимі санітарні норми.
Однак радіонукліди продовжують потрапляти у воду. Радіоактивні ґрунтові води
«Зони» стікають у річку Прип’ять, а звідти
потрапляють у Дніпро, Чорне море та світовий океан.



Туристичний інтерес до «Зони»
щороку лише зростає. Швидше за
все, це пов’язано з поширенням «культури
постапокаліпсису» серед молоді. У зв’язку
з цим Державне агентство з управління
Зоною відчуження планує залучати приватний капітал та розвивати туристичний
напрям. Це принесе додаткові кошти у
бюджет та дозволить підтримувати безпечні маршрути у належному стані. Однак
об’єкти, які від часу та відсутності догляду
починають руйнуватися, стануть закритими
для відвідувачів.



Близько 70% території Зони відчуження – це ліс. Ще 30% займають поля,
які також поступово заростають. Торік, під
час масштабних весняних пожеж, спричинених підпалом, згоріло аж 7% території.
Однак до питання забезпечення пожежної

люди працювали довкола реактора з розрахунком радіаційної дози 25 рентген на
особу. Отримати таке опромінення можна
було за лічені хвилини, якщо не за секунди.
Однак вибору не було, хтось мав встановлювати обладнання, зводити «Укриття-1»,
захоронювати радіаційно заражені землі,
зносити будинки, вирубувати дерева і навіть відстрілювати домашніх тварин, що
залишилися на опроміненій території...



Конструктивне рішення побудови
саме аркоподібного саркофагу дає
можливість контролювати стан залишків
реактора. Він стоятиме сто років, і за ці сто
років людство має придумати, яким чином
розібрати та захоронити усі 200 тонн відходів. На жаль, поки що немає ні відповідного
проекту, ні фінансування, ні напрацювань
щодо концепції майбутнього сховища для
таких відходів. Поки що передбачається,
що розбирати залишки реактора будуть
роботи японського виробництва.




Протягом 30 років загальний вплив
радіації у Зоні відчуження зменшився у 10 тисяч разів. А завдяки будівництву
першого саркофага радіаційні викиди в
атмосферу з інженерних споруд 4 енергоблоку скоротилися у 125 разів. За цими
холодними цифрами стоять життя і здоров’я
майже 100 тисяч ліквідаторів. У перші роки

Найбільш забруднені території
Зони відчуження непридатні для
проживання населення, однак у теорії
можуть принести Україні економічну
користь, якщо розвивати там альтернативну енергетику. Встановлення вітряків
та сонячних батарей вимагає величезних
площ малопродуктивної землі, й в цьому
плані найбільш забруднені землі «Зони»
виглядають досить привабливо. Ще більш
цікавим (і реальним) є проект із будівництва
у Зоні відчуження твердопаливних котлів
одночасно з насадженням спеціальних
сортів верби, яка швидко росте. Однак все
це – поки що лише у планах.
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Гійом ЕРБО:

КІНОМАНІЯ

Симфонія для «Арки»

«Чорнобиль став ніби
декорацією для фільму»
Фото Олексія ІВАНОВА

Марія КАТАЄВА

Закинута Прип’ять, кладовище зараженої техніки,
ліси та навколишні села, як
Поліське, в якому залишилися лише самосели, життя
та побут місцевих мешканців – все це відобразив на
своїх знімках французький
фотограф Гійом Ербо. Його
проект «Зона 2009-2011»
відкритий в музеї Шевченка до 6 травня.
– Ви знімали в Чорнобилі,
Освенцимі, Нагасакі. Чому обираєте місця трагедії? Що хочете
дослідити?
– Це події, які змінили хід історії. Після них світ вже не залишається таким, як був, змінюється.
Тому вони мене приваблюють. Є
два аспекти моєї роботи як фотографа: знімаю те, що відбувається,
або ж готую проекти про події,
які вже відбулися. Як у випадку з
Чорнобилем. І в другому аспекті
мене цікавить, що таке пам’ять, як
ми живемо з трагедіями, які травмували людство і конкретних осіб.
– Як ви потрапили у Чорнобиль?
– В 1998 році я був у Мінську. І
випадково зустрів там ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС. Вони
розповідали, як постійно їздили
очищувати зону, і через те мають
серйозні захворювання. Я згадав
випадки, коли після аварії люди

боялися дощу через радіаційне
забруднення. Коли повернувся в
Париж, подумав, що в цьому регіоні відбулося те, що незрозуміло
до кінця, – і це саме Чорнобиль.
І вирішив поїхати туди.
Взагалі Чорнобиль дуже вплинув на мою творчість. Ще у 2001
році він змусив мене перейти від
чорно-білого фото до кольорового,
з репортажної до документальної
зйомки, переосмислити підхід як
фотожурналіста.
– Як змінилося ваше уявлення після перебування там?
– Зараз те, що мене цікавить
і що ми бачимо на виставці, –
Чорнобиль став ніби декорацією
для фільму. І хочеться дізнатися,
що буде далі. В процесі роботи
я намагався забути, що це зона
відчуження, а просто йти і зу-

ПОДІЇ

Розмова про важливе

26 квітня о 18.30 в книгарні «Є» (вул. Лисенка,3) відбудеться
зустріч «Уроки Чорнобиля сьогодні: чи можливо «реінтеґрувати» зону» . В обговоренні візьмуть участь глава Українського
інституту національної пам’яті Володимир Вятрович, письменниця Оксана Забужко, авторка есе «Планета «Полин» та Маркіян
Камиш, чорнобильський сталкер та автор книжок «Київ-86»,
«Чормет», «Оформляндія, або Прогулянка в Зону».
– Мова йтиме про кілька речей. Про Київ, який у 1986 році
опинився під загрозою, але про це мало писали і говорили, про
ціле покоління, яке масово евакуювалося, та як це відбувалося.
Про те, що таке пережити таку катастрофу для країни і чим вона
обернулася: ми пізнали апокаліпсис, але вижили, – поділилася
модератор зустрічі Олена Гусейнова.

стрічатися з людьми. Я провів
там багато місяців, спілкувався
з тими, хто там мешкає, знімав
їх квартири. Жив так само, як
живуть там інші люди.
– Чим особливий Чорнобиль
у порівнянні з іншими вашими
проектами?
– Коли ти їдеш до зони, то бачиш, що там все залишилося, що
це інший світ. А, наприклад, в
Нагасакі важко помітити наслідки
ядерного бомбардування. Це трапилося достатньо давно. Нічого
вже немає, лише музей і пам’ятник.
Особисто для мене чорнобильська зона і досі залишається загадкою, таємницею, як і для багатьох
митців, які приїжджають туди.
Там виникають дивні відчуття,
ніби в одному місці перемішалися
і життя, і смерть.

26 квітня, у роковини Чорнобильської трагедії, в Києві
вперше покажуть короткометражний фільм-постсимфонію «Арка», знятий на території зони відчуження.
Підготовка до зйомок
фільму зайняла два місяці,
а знятий він був усього за
тиждень. Зйомки фільму
проходили в жовтні-листопаді 2016 року під час
будівництва захисної арки
для зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС – у
безпосередній близькості
від місця аварії, що сталася
в 1986 році…
В основу картини лягла
історія хлопчика, який виріс в Прип’яті. До фільму
ввійшли унікальні архівні кадри, частина з них не знайома широкій
аудиторії. Фільм «Арка» розповідає не стільки про трагедію, скільки
про те, що у зони відчуження є майбутнє.
За зйомку фільму відповідала команда на чолі з режисером Антоном Шатохіним та кліпмейкером Радиславом Лукиним. Виконавець
головної ролі – Євген Сичов.
В створенні фільму взяли участь 150 осіб. Один з них Саша-сталкер
(Олександр Сирота) супроводжував групу на зйомках. Він знає Чорнобильську зону як власний дім, тому його історія стала частиною
сценарію фільму. У фільмі з’являється прип’ятський лис Семен. Він
абсолютно не боїться людей, виходить до туристів і співробітників
станції за їжею, побачити його можна в різних місцях зони відчуження,
але найчастіше – біля їдальні.
Автор ідеї фільму і продюсер – Ірина Ніколаєнко, музичний продюсер – відомий український рок-музикант – Микита Рубченко. У
співавторстві з композитором Ярославом Мисиком вони написали
саундтрек до фільму – постсимфонію «Арка». Її основою стали звуки
декількох унікальних об’єктів Зони відчуження.
За півтора року фільм «Арка» отримав 5 перемог на міжнародних
кінофестивалях Європи, Америки і Азії. «Арка» стала першим неіталійським фільмом, який переміг на Visioni Corte Film Festival.
– Специфіка формату фільму диктувала список фестивалів, в яких
ми могли брати участь. Я дуже рада, що наш фільм отримав такий
широкий відгук. Не тільки перемогти, а потрапити в число номінантів
цих фестивалів – уже велика перемога, – поділилася Ірина Ніколаєнко.

КИЇВ ЧИТАЄ

Як пройти крізь Чорнобиль
Марія КАТАЄВА

До роковин трагедії в видавництві «Либідь» вийшла книжка Галі Аккерман «Пройти крізь Чорнобиль». Це подорож
письменниці крізь драми людських доль, в якій описуються
зустрічі з самоселами, робітниками ЧАЕС, ліквідаторами,
вченими, митцями, особистий досвід. А ще роздуми про те,
як осмислювати й зображати катастрофу та її наслідки.

Музей відкриває двері
Традиційно 26 квітня в Національному музеї Чорнобиль
(провулок Хоревий) влаштовують День відкритих дверей. В
залах музею зібрано понад 7 тисяч експонатів – карти з грифом
«таємно», фотографії, спеціальні прилади, друковані видання
того часу, історичні реліквії із Чорнобильської зони відчуження.

ZonaНатхнення
26 квітня о 19.00 на Поштовій площі за участю гурту ONUKA
та оркестру НАОНІ відбудеться шоу-перформанс з 3D-інсталяціями
ZonaНатхнення. До роковин аварії на ЧАЕС публічні бібліотеки Києва організовують виставки документальних матеріалів,
книжкові полиці. А комунальні кінотеатри демонструватимуть
стрічки «Музей Чорнобиля», «Секрети Чорнобильської катастрофи», «Чорнобиль – хроніка важких тижнів».

Фестиваль в атомному містечку
З 9 по 13 травня у місті Славутич неподалік Чорнобиля відбудеться Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». Це
чудова нагода побувати в наймолодшому місті України, яке було
споруджене для постійного проживання працівників Чорнобильської
АЕС і членів їхніх родин. Також є можливість взяти участь в екскурсії
до Чорнобиля: пройтися авторськими маршрутами через «Дугу» і
«Укриття», побачити місцевих сомів та пообідати в їдальні ЧАЕС.

Есеїстка та журналістка Галя
Аккерман емігрувала з СРСР до
Франції у 1973 році, де виступала
проти радянської влади. Після краху
тоталітарної системи відстоювала і
продовжує підтримувати розбудову демократичної та європейської
України. Видання «Пройти крізь
Чорнобиль», що з’явилося у Франції
в 2016 році, а тепер і в українському
перекладі, стало підсумком 20-річного дослідження чорнобильської
тематики.
– Мені запропонували перекласти книгу Світлани Алексієвич
«Чорнобильська молитва», і ця тема
мене зацікавила. У Франції, в Укра-

їні, Білорусі, Росії спілкувалася з
вченими, лікарями, ліквідаторами,
писала про них, робила інтерв’ю для
міжнародного французького радіо.
У 2003 році мені несподівано запропонували зробити велику виставку
про Чорнобиль в Центрі сучасної
культури в Барселоні. Протягом
трьох років збирала експозицію,
шукала фотографії, відео, різні
об’єкти – наприклад, лічильники,
одяг ліквідаторів, твори народного
мистецтва, – пригадує Галя Аккерман. – Так я познайомилась з
Ростиславом Омельяшко, який з
1991 року їздив з групою в чорнобильські експедиції. А через нього

– з Ліною Костенко, з якою одного
разу поїхали в Чорнобиль разом.
Дізналася багато цікавих історій…
Тоді Аккерман видала великий каталог до виставки і першу свою книгу
про Чорнобиль - як створювалася
станція, про наслідки катастрофи…
– Але тема мене не відпустила
– продовжила стежити за долями
людей. В новій книзі захотілося
розказати про ці 20 років життя, пов’язаних з Чорнобилем, –
продовжує Галя Аккерман. – Це
розповідь і про зону, і про людей,
які там працюють, про самоселів,
етнографічні експедиції та свої
зустрічі. Зокрема пишу про чудового вченого Василя Нестеренка,
якого навіть називали «білоруським
Сахаровим». Будучи академіком
і спеціалістом з воєнної ядерної
енергетики, все кинув і створив
Інститут радіаційної безпеки для
допомоги людям, особливо дітям...
Сьогодні Галя Аккерман мріє створити віртуальний музей Чорнобиля.
– Маю особисту колекцію чорнобильських книг і матеріалів.
Власне, про Чорнобиль виходило
багато досліджень, спогадів, альбомів фотографій, але маленькими
накладами, і вони розпорошені
по різних країнах. Цей матеріал
по-справжньому неопрацьований, і
його варто зібрати разом, – поділилася вона. – Але це велика робота,
все відсканувати, перекласти кількома мовами, що потребує праці
колективу і фінансування. Також
в планах – зробити дослідження
«Фукушіма-Чорнобиль».
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На Київському півмарафоні
оновили кілька рекордів
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Олександр ПИРЛИК

Кожна європейська столиця має свій «фірмовий» спортивний захід, який
приваблює безліч туристів і є своєрідною візитівкою міста. Не виняток і
Київ, де днями відбувся щорічний півмарафон – 8th Nova Poshta Kyiv Half
Marathon. На старт вийшли 11 тисяч учасників з 52 країн. Маршрут був
вже традиційним – вздовж Дніпра.
Найцікавішою частиною півмарафону
стали саме жіночі змагання на дистанції, де
призерок розділили лише кілька секунд. На
заключній дистанції Вікторія Калюжна не
просто нав’язала боротьбу кенійці Маріон
Лімо, але й почала втікати від неї, що в ре-

зультаті призвело до перемоги українки та
оновлення рекорду траси за досить примхливої вітряної погоди! Отже, Калюжна фінішувала першою з новим рекордом — 1:13:43.
А ось у чоловіків лідирував минулорічний переможець півмарафону ефіоп

Анбеса Ленчо (1:03:57) який вдруге поспіль
оновив рекорд траси! Відтепер орієнтиром
на наступний рік буде 1 година 2 хвилини
і 56 секунд.
– Мені дуже подобається організація і
взагалі Київський півмарафон, тож я планував оновити рекорд і цьогоріч. Однозначно
планую повернутись до Києва втретє! Більше
того, думаю і про повний марафон в столиці
України, – сказав Анбеса Ленчо.
Крім професійних спортсменів, захід приваблював багатотисячну армію звичайних
любителів здорового способу життя. Взяти
участь у півмарафоні міг кожен охочий
незалежно від віку та підготовки, і відчути
себе частиною чудового свята. Учасникам
традиційно пропонували обирати одну з
індивідуальних дистанцій забігу: 21,0975
км, 5 км і 2 км. Окрім індивідуальних забігів, під час заходу відбулися естафетні та
корпоративні змагання. Як і в попередні
роки, організатори зустріли майже 1000
дітлахів різного віку на дитячих стартах:
1000 м, 500 м і 100 м.
Цього року найстаршим учасником
змагань став 77-річний українець Олег
Шетанков, його результат – 2 години і 36
хвилин. Участь таких спортсменів лише
доводить, що жодних вікових перешкод
для бігу не існує.
– Хто б і що б не говорив, але основою
життя є рух. Ніякі ліки, ніякі нові технології
не зможуть вам допомогти продовжити
здорове (!) довголіття краще, ніж фізичні
вправи. Я бігаю усе своє свідоме життя, чого
і вам бажаю, – говорить Олег Шетанков.

ВИЗНАННЯ

Найкращі отримали «Золоту Дзиґу»
Фото Ірини КРИКЛІ

Марія КАТАЄВА

Стали відомі лауреати
Другої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». За
результатами голосування членами Української
кіноакадемії було визначено переможців у 16-ти
номінаціях, а кіномани
обрали свого фаворита
у категорії «Вибір глядача». Найбільше «Золотих
Дзиґ», в тому числі й за
кращий фільм року, отримали «Кіборги».
Традиційно нагородження
почали з вшанування майстрів
українського кінематографа.
Нагороду «За внесок у розвиток українського кіно» отримав режисер В’ячеслав Кшиштофович, серед картин якого
«Дрібниці життя» (1980), «Два
гусари» (1984), «Самотня жінка
бажає познайомитися» (1986),
«Приятель небіжчика» (1997).
– Люблю всі свої фільми, кожен наступний продовжує попередній. Але перша стрічка, яку
вважаю стовідсотково своєю – це
«Дрібниці життя», – поділився
В’ячеслав Кшиштофович. – Зараз я готуюся до зйомок нового
фільму, драми, в якій війна не
показується, але вона поряд.
Він називатиметься «Передчуття», а зніматимуться Станіслав
Боклан, Лариса Руснак, Ксенія
Ніколаєва…
На участь у конкурсі було
подано 77 стрічок – це 22 повнометражні ігрові, 20 короткометражних, 17 документальних
та 8 анімаційних фільмів. До

Режисер
В’ячеслав
Кшиштофович

короткого списку увійшло 38
стрічок, серед яких переможців
обирали кращих члени Української кіноакадемії.
Найкращим анімаційним фільмом 2018 року стала
«Причинна» Андрія Щербака.
Це дебют режисера, створений
за однойменним твором Тараса
Шевченка. Найкращим короткометражним ігровим фільмом
визнали «Випуск’97» Павла Острікова, який вже отримав нагороди
на Одеському кінофестивалі та
«Молодість. Пролог».
Найкращим документальним фільмом став «Будинок
«Слово» режисера Тараса Томенка, який з успіхом пройшов в
Україні та буде показаний у багатьох країнах світу. Йдеться про
знищення мистецького руху, що
виник в 20-30-х роках у Харкові.

Нагороду «Найкращий художник з костюмів» отримала
Світлана Симонович за роботу у
фільмі «Червоний». Ніна Набока
стала «Найкращою акторкою
другого плану» за роль у фільмі
«Припутні» Аркадія Непиталюка,
яка чудово втілила колоритну
сільську жінку.
«Золотою Дзиґою» у номінації
«Найкращий оператор-постановник» нагороджено Валентина Васяновича за роботу над
стрічкою «Рівень чорного». Її
особливість у візуальному акценті, адже в картині немає діалогів.
Трьома нагородами відзначено картину Марини Степанської
«Стрімголов». Переможницею у
номінації «Найкраща акторка
у головній ролі» стала Даша
Плахтій; у номінації «Найкращий звукорежисер» переміг
Сергій Степанський, а Микита
Моісеєв здобув перемогу як
«Найкращий композитор».
Найкращим режисером
(премія ім. Ю. Іллєнка) ви-

знали Сергія Лозницю за роботу над стрічкою «Лагідна».
Премія глядацьких симпатій
«Вибір глядача» дісталася фільму
«DZIDZIO Контрабас» режисера
Олега Борщевського. Головну
роль в ньому зіграв соліст гурту
DZIDZIO Михайло Хома. У комедії розповідається про трьох
хлопців, які хочуть заробити
грошей контрабандою, але постійно потрапляють у кумедні
ситуації.
Тріумфатором церемонії стала картина «Кіборги» (режисер
Ахтем Сеітаблаєв), присвячена
подіям у Донецькому аеропорту.
Вона отримала шість нагород:
«Найкращий фільм»; «Найкращий сценарист» (Наталія
Ворожбит); «Найкращий актор
у головній ролі» (В’ячеслав
Довженко), «Найкращий актор другого плану» (Віктор
Жданов), «Найкращий художник із гриму» (Ліліана Хома) та
«Найкращий художник-постановник» (Шевкет Сейдаметов).

Зустрічаємо
«Молодість»
Вперше за 47 років Київській
міжнародний кінофестиваль
відбудеться навесні – з 27 травня
по 3 червня. Тому він вийде за
межі кінотеатрів – відкриття та
церемонія нагородження фестивалю пройде на Поштовій площі,
а окремі покази – в клубі «ЮБК»
на Трухановому острові. Загалом
кіноманам покажуть понад 200
повнометражних і короткометражних стрічок.
Фільмом-відкриттям стане стрічка
польської режисерки Малгожати Шумовської «Обличчя», яка отримала Гранпрі журі на Берлінському фестивалі. За
сюжетом, молодий бунтар Яцек впавши
на будівництві з висоти травмує обличчя – після цього його не впізнають ані
батьки, ані наречена. Після фестивалю
ця картина вийде в широкий прокат.
В конкурсній програмі за 10 тисяч
доларів та статуетку «Скіфський олень»
змагатимуться 12 повнометражних фільмів, а також студентські та короткометражні роботи. Окремо буде національний
конкурс, до якого відібрали 21 стрічку
українських режисерів з-понад 150 надісланих. Переможець отримає «Скіфського
оленя» та 50 тисяч гривень.
– В рамках програм «Сонячний зайчик» та «Фестиваль фестивалів» покажемо
фільм «Фантастична жінка», що отримав
в Берліні премію за кращий-ЛГБТ фільм
та кращий сценарій, а також «Оскар» за
кращий іншомовний фільм, – розповів
програмний директор кінофестивалю
Ігор Шестопалов. – Серед спеціальних
подій фестивалю – картина «Не торкайся»,
що визнана кращим дебютним повнометражним фільмом на Берлінале. Це історія
людей, які бояться дотиків і долають цей
страх в собі. Також на Поштовій площі
відбудеться показ картини «Зелений туман», це сучасна адаптація класичного
фільму Альберта Гічкока «Запаморочення».
З’явилася нова програма Forma, до якої
відібрали незвичні та цікаві за формою
фільми. Наприклад, нігерійська драма,
знята на мобільний телефон…
В рамках фестивалю відбудеться ретроспективна програма «Сторіччя», присвячена Інгмару Бергману, «Скандинавська
панорама», «Довгі ночі короткого метру»
стрічок з Франції й Німеччини.
– Також в нас є новий цікавий проект
«Фокус Італія», в якому буде вісім стрічок
сучасного італійського кінематографу, –
поділився генеральний директор «Молодості» Андрій Халпахчі. – Італійське
кіно має великі традиції і знову стає популярним на фестивалях у світовому прокаті.
І сподіваємося на новинки Каннського
фестивалю. Серед українських прем’єр
у нас заплановані «Таємний щоденник
Петлюри» Олеся Янчука та «Шляхетні
волоцюги» про львівських батяр.
Окрему програму представить Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Зокрема фільм Пітера-Яна де Пю «Земля
просвітлених» про підлітків, які народилися та виросли під час війни в Афганістані. Режисер, який зараз знімає стрічку
про конфлікт на сході Україні, проведе
бажаючим майстер-клас про гуманітарні аспекти у висвітленні збройного
конфлікту в кіно.
Цьогоріч фестиваль проходить під
девізом «Кіно без шаблонів» і змінив
своє «обличчя», отримавши нову яскраву
візуальну концепцію в зелених кольорах.
Основним майданчиком фестивалю буде
кінотеатр «Київ», покази також відбуватимуться в кінотеатрах «Україна», «Сінема-Сіті», в клубі «ЮБК». Поштова площа
весь тиждень також працюватиме як
кінозал – вдень тут транслюватимуться
фільми конкурсної програми Teen Screen,
які оцінюватиме дитяче журі, а ввечері –
фестивальні стрічки та кінохіти.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
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ЦІКАВО

Про одяг
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Атм. тиск 752
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о
Відчувається +19

+19

ТРАДИЦІЇ

 Від моряків модники
і модниці успадкували не
лише тільняшки і штани
кльоші, а й такий популярний елемент гардеробу, як
футболку.

 Жінка в спідниці привертає увагу чоловіків на 25%
більше, аніж у штанах.
 Збираючись на літній
курорт 33% людей забувають
покласти у валізу речі для
купання.

ВНУТРІШНІЙ РУХ БУТТЯ

ArtUkraine Gallery представляє
новий аудіовізуальний проект
Анни Миронової «За течією».
Експозиція включатиме серію
абстрактних полотен, рисунків та
аудіовізуальну інсталяцію понад
250 кв. м, над створенням якої
разом з художницею працювали
команда Synxron: композитор
Сергій Сінецький, медіа-художники – Юрій Мірон і Тая Кабаєва
та Vj Reign (маппінг), які разом
заснували цілком новий візуальний лексикон українського
сучасного мистецтва.

ЗМІСТ НЕСТІЙКОСТІ

 Слово «светр» у перекладі з англійської означає
«потіти» (sweat).

 Недарма штани, вживаються у множині. Раніше
вони дійсно складалися з 2-х
частин – штанин, які зовсім
не з’єднувалися між собою, а
кріпилися біля основи пояса.

ВИСТАВКИ

26 квітня – Фомаїди Єгипетської. За переказами, постраждала
від свого свекра, який домагався
її. Вона вирішила краще померти,
аніж переступити вірність чоловікові. До угодниці Фомаїди зверталися
з молитвою від розпусної жаги.
 Якщо зозуля кричить голосно і
протяжно, то це обіцяє наближення
теплих днів.
27 квітня – Мартина Лисогона. Від імені папи римського, що
скликав Латернський собор із 150
єпископів, на якому розглядалося
питання про дві волі Ісуса Христа –
божественну і людську.
 Мокро і брудно в цей день – прикмета того, що рілля хорошою буде.
28 квітня – Мстислава Київського. Був сином Володимира
Мономаха. Після смерті батька
в 1125 р. став київським князем.
Він сприяв зосередженню земель
довкола єдиного центру – «столичного граду», успішно боровся
з половцями.
 Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари – наступні дні
будуть ясними і сухими.

29 квітня – Ірини розсадниці.
У сільськогосподарському побуті
цього дня було заведено сіяти капусту для розсади.
 Зацвіла вільха – можна сіяти
гречку.
30 квітня – Зосими Бджоляра.
Зосим, вважається покровителем бджіл. Віддавна на Україні,
де був вельми розвинений цей
промисел, пасічники особливо
шанували свого патрона. Всюди
на пасіках з початком медозборів
виставляли ікони захисника бджіл,
відправляли молебні й влаштовували різноманітні обряди.
 Квітки яких рослин і дерев
бджоли облюбують – такий і врожай зберете.
2 травня вшановують пам’ять
Івана-Воїна, відомого своїм даром
знаходити і карати злодіїв. Якщо
у людини щось пропадало, то в
цей день вона йшла до церкви і
служила молебень святому Іванові
Воїнові, після чого їй відкривалася
істина про те, хто саме є злодієм.
 Дощовий і похмурий день –
червень буде сухим і сонячним.

СМАЧНОГО!

Готуємо хачапурі по-аджарськи
Аджарські хачапурі – це випічка у формі
човника, залита яйцем. Подають їх до столу тільки в гарячому вигляді. Назва походить від слів «сир» («хачо») і «хліб» («пурі»).
Вони бувають різні: відкриті і закриті;
овальні й квадратні, можуть випікатися в
духовці і смажитися на сковороді. В якості
начинки зазвичай використовують дрібно
натертий сир чкинти-твелі, але він практично не доступний для нас. Тому у рецепті він
замінений на сулугуні.
Інгредієнти: Тісто: борошно – 600 г, кефір – 250 г, сода
харчова – 5 г, сіль, цукор, дріжджі – 25 г. Начинка: яйця
курячі – 3 шт., сир сулугуні – 300 г, масло вершкове – 60 г.
Приготування: У борошні робимо воронку, в неї
сиплемо дріжджі, сіль, цукор, соду, вливаємо теплий
кефір і замішуємо гладке еластичне тісто.
Даєте постояти йому близько години накривши
серветкою, має добре підійти. Далі поділяєте тісто на
три частини. Розкачуєте тісто й викладаєте на нього
начинку. Збираємо боки нашого «човника». Защипуємо
краї. Випікати 25 хвилин при 220 градусах.

У Я Галереї відкрилася виставка Олександра Ляпіна «Нестійкі
об’єкти». Нестійкий об’єкт – маленька частина величезного колажу, який називається життя на
Землі. Але він важлива частина,
бо без нього Стійкі об’єкти просто припинять існування, так як
немає альтернативи.

КІНО
«ВІДДАЛЕНИЙ
ГАВКІТ СОБАК»

Країна: Данія, Фінляндія,
Швеція.
Режисер: Сімон Леренґ.
Тривалість: 1 год. 26 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Знято на лінії фронту, на cході
України, фільм спостерігає за
життям 10-річного Олега, фіксуючи, як дитячу невинність хлопчика поступово роз’їдає війна.
Олег живе зі своєю бабусею Олександрою у невеликому будинку
в селі Гнутове на Донеччині. Не
маючи куди податись, Олег та
Олександра залишаються вдома,
у майже спустошеному селищі.
У житті одне для одного вони –
єдині правдиві константи.

«МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ»

КОНЦЕРТИ
ФЕНОМЕН БАРБАРИ
СТРЕЙЗАНД

26 квітня о 19.00 в Будинку
архітектора звучатимуть хіти
неповторної Барбари Стрейзанд.
Її голос називали «природнім дивом нашого століття». У 60-70-ті
роки її композиції перевершили
за популярністю музику самого
Френка Сінатри. Ні на кого не
схожа, екстравагантна «Woman
in love, та, що стала втіленням
«американської мрії» і першою
жінкою-композитором, відзначеною «Оскаром». Феномен
Барбари Стрейзанд досі займає
особливе місце в музичному світі.

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛОРИТ
ТА ТОТАЛЬНИЙ СТЬОБ

27 квітня о 21.00 у Докер пабі
гратиме легенда українського
рок-н-ролу 30-річної витримки «Брати Гадюкіни». Львівські
розбишаки, які довели всьому
світу і, в першу чергу, самим
українцям, що україномовна
рок-музика може бути цікавою
та дотепною. На концерті окрім
хітів, музиканти зіграють пісні з
нової історії «Гадів», які увійшли
до альбому Made in Ukraine.

ТЕАТР
«СУД НАД ВІДЬМОЮ»

Коли підрум’яняться, вбийте в середину одне яйце,
щоб не пошкодити жовток, радимо спочатку в миску
акуратно розбити яйце, і вже з неї вилити яєчко в
серединку хачапурі, трохи посоліть і хвилин п’ять
продовжуйте пекти.
Білок повинен затягнутися, а жовток бажано залишитися цілим. Витягуєте з духовки, кладете шматочок
вершкового масла в середину — і готово.

давніх палаців Сігнорії, в соборі
Дуомо, й відбулась перша кара
відьми. Трибунал, очолюваний
інквізитором (Мікеле Плачідо)
звинуватив, а потім й засудив
на спалення на вогнищі Франческу Маттеуча (Орнелла Муті).
На сцені розгортаються правдиві
події тих часів, коли будь-яке намагання жінки «підняти голову»,
проявити свою волю, призводили
до переслідувань та кривавих
наслідків.

27 квітня о 19.00 у МЦКМ Жовтневий палац уперше в Україні
для поціновувачів італійської
драматургії буде презентовано виставу «Суд над Відьмою»,
головні ролі якої виконуватимуть легендарні та неповторні
Орнелла Муті та Мікеле Плачідо.
Виставу написано з реальної та
неймовірної історії першої жінки,
яку було засуджено за відьомство.
В містечку Тодді 500 років тому,
на головній площі, серед старо-

Країна: США.
Режисер: Ентоні Руссо, Джо
Руссо.
У ролях: Роберт Дауні мол.,
Бенедикт Камбербетч, Кобі Смолдерс, Карен Гіллан, Скарлетт Йоханссон, Зої Салдана.
Тривалість: 2 год.35 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Через довгі роки підготовки,
божевільний титан Танос нарешті зміг досягти своєї мети –
захопити всі шість каменів нескінченності, об’єднавши їх в
могутній артефакт – Рукавичку
Нескінченності, за допомогою
якої Танос стає найсильнішою
істотою у всесвіті, за могутністю якої немає рівних. Всесвіт
у страшній небезпеці. Небезпека загрожує всім, змушуючи
людство знову звернутися за
допомогою до Месників. Але як
бути, якщо події «Громадянської
Війни» і «Рагнарека» встигли попсувати і роз’єднати Найбільших
Героїв Землі? Навіть за наявності
нових членів команди в особі
Людини-Павука і Доктора Стренджа, чи зможуть Месники забути
розбіжності, і стати плечем до
плеча проти страшної загрози,
яка назрівала вже давно? І навіть
якщо вони об’єднаються, чи зможуть Месники здолати Таноса,
який володіє силою, якої навіть
Боги боялися б управляти? Адже
є величезна ймовірність, що ця
битва стане для них останньою.
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ХОКЕЙ

ГОРОСКОП

Доросла перемога юніорської збірної

30 квітня – 6 травня

ОВНИ, на поверхню «ви-

ОЛЕКСАНДР ПИРЛИК

Як додати
простору
маленькій
кімнаті

В Києві завершився юніорський чемпіонат світу з хокею (U-18) серед команд дивізіону IВ. Турнір сенсаційно
виграла команда України і
перейшла в другий за значимістю Дивізіон IA.

Вам стануть у нагоді:
 світла фарба або шпалери;
 яскраві елементи декору
(ваза, килимок);
 скляний столик і етажерка.

Ще напередодні змагань вболівальники і фахівці вельми скептично оцінювали шанси нашої
команди. На аналогічному турнірі в
2017-му українці ледве втрималися
в третьому дивізіоні, обійшовши
в боротьбі за 5-6 місця лише команду Польщі.
І якщо в першому матчі проти
команди Японії суперник виграв
з мінімально можливим рахунком
(0:1), то потім трапився справжній
прорив. В середині другого періоду
другого матчу – проти Австрії –
українці програвали з рахунком
2: 3. Друга поразка поспіль могла
б поставити хрест на головному
завданні – виграти турнір і вийти
в другий по значущості Дивізіон
IA. Але команда збірної України



СКАНВОРД

Квадратні метри житла
зараз досить дорогі, тому
багатьом сім’ям доводиться купувати невеликі
квартири. Тож питання
«як зробити маленьку кімнату візуально більшою»
дуже часто виникає під час
благоустрою квартири.

Пофарбуйте стіну
світлою фарбою, щоб
зробити кімнату візуально
більшою. Краще всього використовувати матові холодні
тони. Перлинно-сірий, світло-блакитний, ледь помітний відтінок фуксії — вони
додадуть маленькій кімнаті
простору.

лізуть» всі недоліки в бізнесі, грошова безгосподарність, матеріальне нехлюйство.
Пильнуйте, аби не вскочити в
боргову яму чи узяти на себе збиткові довготривалі зобов’язання.

ТЕЛЬЦІ мають продемон-

струвати себе зразковим
сім’янином і відмінним трудівником на службі. Довкола панує
здоровий дух конфронтації, виникають розбіжності на тлі ідеологічних розбіжностей.
виявилася з характером. І з удачею, без якої в спорті успіху не
домогтися. Три голи у заключні
хвилини матчу і феєрична перемога – 5:3 – вперше дозволили
голосно заговорити про збірну
України, як про фаворита турніру.
Далі був досить важкий матч
проти угорців (4:3), в якому важкі
травми отримали лідери команди
воротар Артур Оганджанян та
Гліб Кривошапкін. Останні два
протистояння були набагато легшими, наша дружина без проблем
розправилася з італійцями (3:1) та
однолітками з Румунії (6:0). Таким
чином, українська юнацька збірна

домоглася першого «дорослого»
успіху в своїй кар’єрі!
– Ми не мали права грати так,
щоб нас потім лаяли вболівальники. Ми билися у кожному матчі,
не шкодували ні сил, а дехто, навіть, здоров’я. Цю перемогу ми
плекали 12 років, адже більшість
хокеїстів цього складу я пам’ятаю 5-6-річними хлопчаками.
Звичайно, про наступні завдання
на емоціях говорити зарано, але
ми точно знаємо, який курс ми
оберемо і відтепер будемо лише
вдосконалюватися, – прокоментував головний тренер юніорської
збірної Олег Ігнатьєв.

прісноводна
хижа риба
жіноче ім’я
(легка)
страва з
овочів

Якщо для стін використовуються

 шпалери, а не
фарба, купіть рулони з не-

яскравим дрібним малюнком.
А краще оберіть однотонні.
Якщо є завдання «підняти»
стелю, то вибирайте шпалери
з вертикальними смугами.

Плінтуса в колір стін —
ще один дизайнерський
секрет з візуального збільшення простору маленької
кімнати.

загарбник

Не купуйте громіздку
люстру. Якщо кімната
менше 10 кв. м, використовуйте багаторівневе освітлення. Вмонтуйте в стелю світлодіодну стрічку по периметру,
на стінах повісьте бра.

щипковий
муз. інструмент

нелітаючий
австралійський птах

юнак при
королі
Єгип. Бог
смерті
лікарська
рослина

старовинна
зброя,
самостріл

високогірна
місцевість
укр. Карпат

столиця
Франції
надзвичайно
релігійна
людина

пивний бар
в Америці
календарний
час події
слабоалкогольний
яблучний
напій

великий вечір
з танцями



Яскравий килимок невеликого розміру, ваза,
панно відверне увагу від
розмірів кімнати. В кімнаті
менше 10 кв. м найкраще
зробити один кольоровий
акцент. Якщо площа її більше — два.

СТРІЛЬЦІ, ви унікальні

урочисте
придворне
свято (ХVIIXVIII ст.)

чарівник

з гори вскач,
а ... гору хоч
плач



Скляні меблі краще за
будь-які інші підходять
для маленької кімнати.
Придбайте столик та етажерку зі скла. Зазвичай саме ці
предмети інтер’єру здаються найбільш громіздкими,
якщо виконані з дерева або
металу. Якщо в кімнаті буде
жити або іноді бувати дитина
— замість скляних меблів
використовуйте предмети
інтер’єру з удароміцного
прозорого пластика з захисною плівкою. Тоді кімната не
тільки візуально збільшиться,
а й буде безпечною.

міжнародна
угода

грошова одиниця Кореї
замкнена
овальна
крива



сорт великих
оселедців

іранське
плем’я, яке в
V ст. дісталося Іспанії
найвидатніший
художник сюрреаліст

країна, яку
поглинув
океан

зована атмосфера, ви – під
перехресним вогнем проблем, що атакують звідусіль. Про
спокій забудьте.

опинитися в центрі скандалів, ви можете стати мішенню для чужої агресії, не виставляйте претензій, утримайтеся
від з’ясувань стосунків.

Богиня землі
(міф.)

річка в Китаї

ЛЕВИ, довкола наелектри-

СКОРПІОНАМ загрожує

Єгип. Богиня
мудрості



стані, що стане імпульсом
до продуктивних дій, як на
ділових так і на сердечних фронтах.
Зрештою тим, хто довго мріяв та
надіявся на особисте щастя, поталанить зустріти… стару любов.

ційних переживань через
фінансові, романтичні й
сексуальні проблеми, які сягнули
точки кипіння. Якщо хочете бути
багатими і щасливими, ділове та
інтимне життя потребує термінових модернізацій.

один
з румбів у
компасі

свята
на честь
Юпітера
велике приміщення

РАКИ в екзальтованому

ТЕРЕЗИ, у вас бум емо-

Бог війни,
грому й
блискавки
(міф.)

міра об’єму
горілки
(стар.)

виконання взятих зобов’язань та стан здоров’я – ось
найактуальніша сфера, що потребує максимальних зусиль.

ДІВИ, високі жертовні
вчинки заради вищої справедливості мають червоною
ниткою проходити через ваше
буття і є доленосним завданням.

укр. літера
«Й»

мова
програмування

БЛИЗНЯТА, сумлінне

поживний
напій

вишуканість

дорожня
сумка

гравці закулісних інтриг,
і якщо сподіваєтеся, що таємні зловживання (особливо в
службовій сфері) зійдуть з рук,
даремно стараєтеся.

КОЗЕРОГИ, ви сприй-

матимете все в контрастних
тонах, не піддавайтеся песимізму: майбутнє не таке жахливе, як нині здається. А буде таким,
яке заслужили. Облиште думати,
що ваші минулі здобутки – марна
витрата часу, сил, ресурсів.

ВОДОЛІЇ,

динаміка фізичних та психологічних
перевантажень висока, зовнішні обставини закликають до
змін, але ви ризикуєте потрапити
в підступний капкан. Стабільність
існування та кар’єра під загрозою,
не крокуйте по головах, дотримуйтеся посадової субординації.

РИБИ,

чуйність, дипломатичність плюс інтуїція
зроблять чудо: ви пестуни
фортуни, тож здатні виплутатися
із найскладнішої ситуації і опинитися в «дамках». Питання,
пов’язані з любов’ю, сексом, бізнесом, грошима, боргами – вирішальні.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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