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Володимир БУДЬОННИЙ:

«Просто люблю життя і людей навколо себе. Завжди намагався
повністю віддаватися улюбленій справі та жити по совісті» стор. 18

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

1 червня – Міжнародний
день захисту дітей

Нещодавно новосілля справили малюки дитсадка №179
Святошинського району столиці. На реконструкцію закладу
виділили з міського бюджету 38 млн грн. Дитсадок розрахований на 12 груп – 220 місць.

Продовження теми на 2, 20-й стор.

МЕГАПОЛІС

ПРОЗА ЖИТТЯ

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Як нам врятувати
Гостиний двір?

Де поховати
Шарика?

Кліщі: сезон полювання
розпочато

 МІСТО ГОТОВЕ ВЗЯТИ ЙОГО У СВОЮ
ВЛАСНІСТЬ, АЛЕ ФОНД ДЕРЖМАЙНА ТЯГНЕ
КОТА ЗА ХВІСТ

У столиці, де утримуються
сотні тисяч домашніх тварин, досі не облаштували
для них комунального
кладовища. Тож хоронити
їх доводиться, де заманеться.

Довгоочікувані теплі дні нарешті надали мешканцям
столиці приємну можливість насолодитися прогулянками у парках, скверах чи перебуванням на присадибних і
дачних ділянках.

Продовження на 5-й стор.

СИТУАЦІЯ

Які ціни… на стіни?
У Києві розгоряється запекла боротьба за стіни багатоповерхівок. Бо останнім часом ці цегла чи бетон дорожчають просто на очах. Не тільки на Хрещатику, а й,
приміром, на Позняках…
«Золотими» стають стіни, якщо їх завішати банерами з рекламою. Та так, щоб ці барвисті панно було видно здалеку – ледь не з
ілюмінаторів літака, що сідає в Борисполі.
Продовження на 6-й стор.

У нашій родині трапилася
біда – помер улюблений пекінес Бамсик, який прожив із нами
понад 10 років. Помер прямо у
мене на руках, коли ніс його додому з ветеринарної клініки, де
домашньому улюбленцю зробили
укол від задишки. Убитий горем,
я став шукати місце, де можна
його захоронити «по-людськи».
Продовження на 7-й стор.

Продовження на 21-й стор.

ОБНОВИ СТОЛИЦІ

Реставрація мозаїк, нове
світло і контроль
Із 1 червня в Софійському соборі розпочнуть реставраційні
роботи в південній частині підкупольного простору храму,
де знаходяться тисячолітні мозаїки, фрески та настінний
живопис. У найближчій перспективі – встановлення системи
моніторингу, теплозабезпечення та художнє освітлення.

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

Продовження на 22-й стор.
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ФОТОФАКТ

Київ – дітям!
 У 2018 році заплановано здійснити будівництво та реконструкцію 11 закладів освіти, з них 3 школи та 8 дитсадків.
 Столиця передбачила значні кошти на капітальні ремонти у
школах – 1,2 мільйона гривень.
 У минулому році в Києві з’явилося 10 нових і реконструйованих дитячих садків. Разом з розширенням і відновленням груп в
садочках це дозволило досягти рекордного результату – скоротити
чергу в 3 рази (в 2014 році – 15 тисяч дітей).
 За 2017 рік вдалося створити 3,6 тис. додаткових місць у дитсадках міста. Другий рік поспіль це кращий показник по всій Україні.
 На відпочинок дітей з бюджету Києва планується виділити в
2018 році 77 млн 704,5 тис. гривень.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом УЄФА Александром Чеферіном і обговорив з ним підсумки
проведення фіналу Ліги чемпіонів.
– Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не
треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні
дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників
повернуться до Києва знову, – зазначив Александр Чеферін.
Він також додав, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати
будь-яку подію.

ПЕРСПЕКТИВА

Бульвар Академіка Вернадського відроджується
До Дня Києва Академмістечко отримало
оновлене перехрестя бульвару Вернадського і вулиці Семашка.
Повністю роботи щодо відновлення асфальту, зеленої зони та тротуарів будуть завершені
восени цього року. Також відбудеться заміна
освітлення на сучасні опори з енергозберігаючими LED-лампами. При облаштуванні наземних
пішохідних переходів треба врахувати вимоги

«безбар’єрного середовища», – сказав голова
Святошинської райдержадміністрації Володимир Каретко.
Наразі КП ШЕУ Святошинського району виконує
роботи на вулицях Чаадаєва, Якуба Коласа, Жмеринській і Кіпріанова, де йде облаштування наземних
переходів із заниженими бортовими каменями. При
цьому проводиться укладання тактильної плитки, за
допомогою якої інваліди з вадами зору отримують
інформацію про шляхи руху.

ФЕСТИВАЛІ

 1 червня при закладах загальної середньої освіти столиці
розпочинають роботу 142 мовних табори, в яких учні поглиблюватимуть свої знання з іноземних мов. До роботи у мовних таборах
залучені волонтери – носії мови, студенти, вчителі іноземних мов.
 У більшості державних і комунальних дитсадків Києва з дітьми
займаються за загальнодержавною програмою «Дитина» та програмою «Я в світі». Всі садки столиці – україномовні. За програмою є
можливість вивчати й іноземні мови – додатковими освітніми
послугами можуть бути англійська, німецька і французька.
 Київський Палац дітей та юнацтва започаткував роботу Центру
відпочинку та розвитку «Канікули онлайн» для дітей 6-12 років.

ЗАКОН Є ЗАКОН

Повернули у власність
громади будинок

Будинок на вул. В’ячеслава Чорновола загальною площею близько 1 200 кв. м та вартістю понад 21 млн грн
повернуто у власність територіальної громади міста Києва.
Право власності на будинок незаконно набула приватна структура, що внесла його до статутного капіталу, а у подальшому передала
у власність іншій компанії. Працівники столичної прокуратури
виявили грубе порушення закону і нехтування волею та інтересами
територіальної громади. Підготувавши відповідні висновки, вони
звернулись до Господарського суду м. Києва з позовом про витребування від останнього набувача вказаного об’єкта нерухомості.
Суд після вивчення обставин справи повністю задовольнив позов
прокурора. У результаті будинок на вул. В. Чорновола повернули
його дійсному власнику — територіальній громаді міста Києва.

Плавучі клумби як тренд
ландшафтного дизайну

У парку «Орлятко» відбулося урочисте відкриття другого «Фестивалю плавучих
клумб». Окрасою парку
до Дня Києва стали десять
унікальних дизайнерських
клумб.
А серед їх творців були визначені переможці у номінаціях: «Витончений дизайн», «Ініціативність»,
«Креативність», «Приз глядацьких
симпатій». Про це повідомили у
КО «Київзеленбуд».
– Плавучі клумби – імпровізовані острівці, які засаджені
декоративними рослинами, –
останнім часом набули неабиякої
популярності. Незвичайні квітники, що дрейфують по водній гладі
або зафіксовані на певному місці,
визнані світовим трендом ландшафтного дизайну, – зазначила

 Із 1 до 25 червня поточного року протягом 18 робочих днів на
базі закладів загальної середньої освіти столиці працюватимуть 69
таборів відпочинку з денним перебуванням дітей – учнів закладів
загальної середньої освіти Києва. Відпочинок на безоплатній основі
передбачений для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей із особливими освітніми потребами, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів із
сімей учасників антитерористичної операції та ін.

КИЇВ ЧИТАЄ

Більше ніж книжки
До 3 червня у Мистецькому Арсеналі триває VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» – масштабна інтелектуальна подія, що об’єднує літературу й мистецтво.
в.о. генерального директора
КО «Київзеленбуд» Наталія
Бєлоусова.
Під час створення клумб використовували інертні матеріали.
Для висадки квітів використали
торф’яну суміш. Окрім того, закріплено гніт (тканина, що добре

вбирає вологу) для кращої подачі
води до квітів. Висаджено бегонію, колеуси, петунії, цинерарії,
арегатум тощо. Окрім незвичайності, плавуча клумба має низку
переваг: слугує фільтром, який
очищає водойму, і не дає розростатися водоростям.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Фестиваль вакансій для АТОвців
У столиці на території музею Київська фортеця влаштували Фестиваль вакансій для ветеранів антитерористичної операції.
Роботодавці пропонували різні варіанти: від технічних посад до керівних. Однак переважали все ж
таки пропозиції від силових та охоронних структур. Усі охочі отримали від роботодавців консультації та
запрошення на співбесіди, а представники вишів пропонували молодим військовим вступати на навчання
до їх закладів на пільговій основі.
Загалом підшукати собі роботу на Фестиваль вакансій прийшли близько 1500 військовослужбовців.

Понад 150 видавництв представляють свої новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники
– виставкові проекти. Очікується
близько 200 українських письменників і 75 гостей з 30 країн
світу. Фокус-темою фестивалю є
«Проект майбутнього», в рамках
якої знані особистості і митці
розкажуть про своє бачення майбутнього.
Письменник Юрій Андрухович
разом з актором Остапом Ступкою
представить український переклад п’єси Генріха фон Клейста
«Розбитий глек» та познайомить
киян з ісландським поетом Сьоном. А письменниця Оксана Забужко розкаже про родину Лесі
Українки.
Крім презентацій та зустрічей
з письменниками в стінах Мис-

тецького Арсеналу можна побачити кілька візуальних проектів.
На виставці «Metropolis. Минулі
утопії майбутнього» показують
різні погляди на архітектуру,
винаходи, кіно. Також свої роботи
презентують Клуб ілюстраторів
Pictoric, кафедра графічного дизайну НАОМА та інші.
«Далі буде!» – тема цьогорічної
дитячої програми. Учасники говоритимуть про те, які книжки є
сьогодні і які книжки діти візьмуть
із собою й у завтрашній день. В музичній програмі – події фестивалю
Next sound, що пропагує розвиток
діджитал-мистецтва у поєднанні
з прогресивною та експериментальною музикою, залученням
органів чуттів. Він відбудеться за
участю митців з Франції, Німеччини, Австрії, України.
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ІНІЦІАТИВА

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

У центрі міста встановили
дві бронзові міні-скульптури
До Дня Києва столиця поповнилася двома бронзовими символами міста
в рамках проекту «Шукай». Одну з них, присвячену Київському екіпажу,
встановили в арці Пасажу.
– Перший в Києві самохідний екіпаж
стартував у 1892 році з Контрактової площі
– курсував без коня, лише на газовому пристрої. Він починав маршрут з Подолу, їхав
через Хрещатик і проїжджав вулицею Марії
Заньковецької, тому місце розташування
скульптури обрано невипадково, – розповіла
автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко.
Друга скульптура, яку відкрили цього
дня, присвячена київському трамваю.
Вона знайшла собі місце на колоні будівлі ТРЦ «Гуллівер». Скульптуру відкрили
на честь першого трамвая, який стартував
1895 року.

ПРОЕКТИ

Увічнення
української
морської
піхоти
На Оболонській набережній з нагоди 100-річчя заснування Морської піхоти
України урочисто закладено наріжний камень
майбутнього Меморіалу.
Під час заходу презентовано міні-макет майбутнього
пам’ятника-меморіалу, в якому за задумом авторів проекту
Морська піхота буде зображена «Королевою, що виходить з хвиль». У скульптурній
композиції поєднали усі
епохи українського морського
війська: з часів Київської Русі
до сучасності.
Камінь, що стане основою
майбутнього пам’ятника-меморіалу, привезений спеціально з с. Базар (Житомирська
обл.), де у листопаді 1921 року
відбулися героїчні події з історії української морської піхоти
(близько 900 морських піхотинців Української держави
протистояли кількатисячному
більшовицькому війську). В історії армії УНР бої під Крутами
і Базаром вважаються прикладами найбільшого героїзму
Українських Збройних сил у
1917-1920-х роках.
Відкрити пам’ятник планують наступного року.

– Місія проекту в тому, щоб не лише
туристам, а й киянам було цікавіше гуляти
містом. Ми вже відкрили шість скульптур,
до грудня цього року плануємо ще шість.
Згодом по ресторанах і кафе будуть розповсюджені карти з маршрутами, а ще
проводитимуться спеціальні квести з призами, – розповідає Юлія Бевзенко.
Відкриття наступної сьомої міні-скульптури відбудеться 8 червня. Але що це буде
і де розташовуватиметься, організатори
проекту тримають у секреті.
Ольга КОСОВА

КОРОТКО
 У Голосіївському районі планують побудувати соціально-побутовий комплекс із
поліклінікою та амбулаторією на розі вул. Лісничої та Столичного шосе. Вирішено залучити
до будівництва інвесторів. За функціональним призначенням вказана територія належить до
території громадської забудови.
 Київрада затвердила порядок доступу до пленарних засідань. Особа, яка планує відвідати сесію, має подати письмову заяву або заповнити електронну форму заяви на офіційному
порталі міста Києва. Всі зареєстровані відвідувачі вносяться у відкритий перелік, який публікується на сайті Київради та відображається на екрані в бюро перепусток. Загальна кількість осіб,
які одночасно можуть перебувати в кулуарах сесійної зали, складає 60 осіб.
 КП «Київпастранс» продовжує капітально оновлювати зупинкову інфраструктуру
столиці. З початку року було встановлено 46 зупинкових павільйонів очікування сучасного
типу із гартованого скла, осучаснено навігацію з переліком маршрутів та їх схемами, обладнано
4 інформаційних табло, які інформують про час прибуття того чи іншого маршруту. Як зауважили у КП «Київпастранс», сучасний павільйон очікування забезпечує пасажирів громадського
транспорту захистом від вітру, дощу та снігу. При цьому повністю зберігаючи оглядовість для
під’їжджаючого транспорту.
 На Троєщині реконструюють дві розв’язки. Затверджено робочі проекти реконструкції
двох транспортних розв’язок у Деснянському районі: вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака (з
влаштуванням двостороннього дорожнього руху на вул. Оноре де Бальзака) та просп. Генерала
Ватутіна – вул. Оноре де Бальзака (з організацією додаткових з’їздів на просп. Генерала Ватутіна).
 Київрада підтримала проект рішення щодо розробки та оновлення містобудівної
документації столиці (детальних планів території – ДПТ). Депутати дали згоду на розробку 94 нових ДПТ, кожен з яких повинен окремо затверджуватися міськрадою.

АНОНС

На Європейській площі будуть танці
2 червня з 13.00 до 23.00 в
центрі столиці відбудеться масштабний музичний
фестиваль Radioday free
open air – проект-переможець ГБ-2, який проходить в рамках святкування Дня Києва.
Фестиваль був переміг на
ГБ-1 і минулого року на стадіоні «Старт» зібрав понад 20
тисяч гостей. На ГБ-2 Radioday
free open air знову став пере-

ЗМІНА

можцем. Він отримав 3 275
голосів підтримки і був профінансований з міського бюджету на суму 1 млн 470 тисяч
гривень.
Цьогоріч фестиваль вийшов
на новий рівень і відбудеться
на Європейській площі.
– Ми підготували розваги
для всієї родини: впродовж
дня працюватиме дитячий
майданчик, фудкорти та
зони активності, – розповів
автор проекту Олександр

Барабошко. – І звісно, буде
багато якісної музики. На сцені виступатимуть 10 кращих
представників української сцени та діджейської культури.
Наприклад, гурт The Erised. А
хедлайнерами вечірки стануть
голландські зірки Cesqeaux та
Spag Heddy. Це дуже популярні
за кордоном артисти, які виступають на найбільших фестивалях електронної музики.
А о 21.00 стартує світлове шоу
на Українському домі.

Стартують
молодіжні стартапи

Студенти визначилися
з енергоефективністю

25 молодіжних стартапів в галузі медицини, агросектора, освіти, фудіндустрії
та ентертейнменту презентувала мережа академічних бізнес-інкубаторів
YEP.

У Солом’янській райдержадміністрації презентували результати енергетичного аудиту
будівель району. Дослідження
провели студенти Інституту
енергозбереження та енергоменеджменту Київського
політехнічного інституту.

Переможцем конкурсного відбору став телеграм-бот, який допомагає вибрати кращий
подарунок для конкретної людини. Серед
переможців також розробка Pill Race – сервіс надання медичних консультацій онлайн.
Відзначено також тестер для ґрунту, навігацію
для незрячих і ультразвуковий скальпель.
Протягом останнього року до програм
мережі бізнес-інкубаторів YEP приєдналися
більше 1000 студентів, а через освітні програми пройшло більше 100 стартапів.

За два роки в 27-ми приміщеннях студенти зробили зйомку тепловізором, відповідні розрахунки
та підготували пропозиції як підвищити енергоефективність. Виконані
проекти уже втілені при проведенні
робіт з капітального ремонту дитсадків № 225, № 334 та № 464. Також

за рекомендацією і розрахунками
студентів встановлено світлодіодні
світильники у 4 дитячих садках, проведено очищення системи опалення
в 5 закладах освіти.
– Якщо минулого року ми досліджували лише школи і дитсадки, то тепер
приступили до енергоаудиту і житлового фонду, і адміністративних
будівель. Зокрема, крім школи № 43
на вул. Преображенській, школи № 159
на вул. Тупикова, дитсадка № 712 на
вул. Стадіонній, провели дослідження
житлового будинку та енергоаудит
цеху заводу «Меридіан», − зазначив
голова Солом’янської РДА Максим
Шкуро.

Киян навчають
створювати
успішні ГБ-проекти

У столиці проходять форуми-практикуми «Громадський бюджет.
Секрети успіху», що покликані
допомогти авторам якнайкраще
викласти свої ідеї та розробити
план дій.
Так, форуми відбудуться 31 травня о 18.00 в РДА Дніпровського району
(бульв. Праці, 1/1) та 4 червня о 18.00 в РДА
Солом’янського району (Повітрофлотський
пр-т, 41). Організатори обіцяють допомогти сформулювати назву, мету, завдання
проекту, вирахувати кошторис. А також
скласти план адвокації: інформаційну та
агітаційну кампанії, тактику проходження
етапу експертизи.
Присутнім розкажуть, як зібрати необхідну кількість голосів підтримки, скільки проектів максимально можна подати,
як залучити прихильників. Окрему увагу
приділять подачі проектів, що стосуються
культури та спорту, адже минулий рік показав зацікавленість киян у цих напрямах.
Також учасники дізнаються про практичні
аспекти застосування нового Положення,
особливості цьогорічної подачі проектів
та інформаційної кампанії Громадського
бюджету.
Форуми організовано в спільній взаємодії Департаменту суспільних комунікацій
КМДА, робочої групи з супроводження
інформаційної кампанії Громадського
бюджету, МРГ, ГБК та Секретаріату Київради. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням https://goo.gl/forms/
NbQFQtUiOPkn0obq1. Запрошуються ініціативні команди та всі активні кияни.
Нагадаємо, реєстрація проектів ГБ-3
на сайті Громадського бюджету. (https://
gb.kyivcity.gov.ua) триває до 6 червня.
За новим Положенням про Громадський
бюджет мінімальна вартість проекту становить 50 тисяч гривень, максимальна – 3
мільйони. Обов’язковим є 20%-й резерв у
кошторисі.
Проекти можна подавати за напрямами:
безпека, дороги і транспорт, комунальне
господарство, енергоефективність, культура
й туризм, екологія, громадянське суспільство, освіта, охорона здоров’я, соціальний
захист, спорт, ІТ, публічний простір та інше.
Голосування киян за проекти відбуватиметься з 24 серпня по 15 вересня. За його
результатами визначать проекти-переможці, які будуть втілені у 2019 році.
Загалом на реалізацію громадських ініціатив наступного року з міського бюджету
Києва планується виділити 150 мільйонів
гривень.

ДО ТЕМИ
Відбулося засідання попереднього та
новообраного складів Громадської бюджетної комісії.
– Сьогодні до ГБ є значний інтерес з
боку громадськості, що підтверджується
як кількістю проектів, що реєструються,
так і кількістю киян, які брали участь у
голосуваннях (разом вже близько 200 тисяч
в електронній системі ГБ), – сказав перший заступник голови КМДА, голова
Міської робочої групи (МРГ) Микола
Поворозник. – ГБК наділена унікальними
повноваженнями вирішувати конфліктні
питання ГБ, зокрема, судити про об’єктивність негативних висновків відповідальних
підрозділів КМДА чи РДА щодо поданих
проектів, доброчесності поведінки учасників
ГБ під час голосування тощо.
Микола Поворозник наголосив, що ГБК
діє на засадах самоорганізації і незалежності
та побажав комісії результативної роботи.
Згідно з інформацією на сайті Громадського бюджету, до складу ГБК було обрано
представників 21 громадської та благодійної організацій, які набрали у першому і
другому турі необхідну кількість голосів.
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Міська влада розглядає можливість підвищити
вартість проїзду в громадському транспорті
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Міська влада повідомила
про наміри підвищити вартість проїзду в міському транспорті столиці з 14 липня.
Планується, що одноразова
поїздка автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером чи метрополітеном
коштуватиме 8 гривень.
Можливий варіант зекономити – придбати проїзний
квиток. Тоді одна поїздка
коштуватиме 6 гривень 30
копійок. У мерії кажуть, що
нові тарифи допоможуть підняти зарплати працівникам
галузі, а також забезпечити
поліпшення доржньо-транспортної інфраструктури.

ВЛАДА
Віталій КЛИЧКО, Київський міський
голова:
– Ми не можемо допустити кризи в
транспортній сфері. Ми змушені підняти
ціну на проїзд. Адже транспорт у Києві
має належним чином працювати, бути
безпечним і комфортним, вчасно ремонтуватися і оновлюватися. На сьогодні собівартість проїзду
в столичному громадському транспорті набагато вища, ніж
вартість квитка. Подорожчали енергоресурси, матеріали, у нас
не вистачає водіїв через низьку зарплату. Тому підвищення
ціни на проїзд економічно обґрунтовано. І всі розрахунки
будуть оприлюднені, з ними можна буде ознайомитися.
Віктор БРАГІНСЬКИЙ, начальник
КП «Київський метрополітен»:
– Кошти від зміни тарифу у метрополітені необхідні на два основні важливі
напрями – оплату комунальних послуг,
які здорожчали для підприємства на
десятки мільйонів гривень, а також

підвищення заробітної плати для працівників, оскільки
«Київський метрополітен» втрачає кваліфіковані кадри,
адже на сьогодні ми маємо більше 300 вакансій. Стосовно
оплати, то для постійних пасажирів вартість поїздки в
метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних і
на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на
50 поїздок щодо сьогоднішньої вартості в 5 гривень. Усі
пільги для соціально вразливих категорій населення, а
таких у метрополітені 23, збережено.
Юрій СИРОТЮК, депутат Київради:
– Ми підготували величезний проект
рішення, який називається «Про організацію перевезення пасажирів та оплату
проїзду на міських маршрутних лініях
загального користування». Він дозволить вирішити транспортні питання без
соціального навантаження на киян. Якщо влада вважає,
що є підстави для підвищення вартості проїзду, має бути
прозоре економічне обґрунтування. Більше того, ніякої
громадської дискусії попередньо не було. А підвищення

ЕКСПЕРТИ
Володимир ШУЛЬМЕЙСТЕР,
директор програми «Інфраструктура майбутнього» аналітичного центру «Український
інститут майбутнього», колишній перший заступник міністра
інфраструктури:
– Якщо ми як пасажири, клієнти хочемо отримувати якісний сервіс, на жаль, тарифи потрібно
буде підвищувати. При цьому влада належним
чином не обґрунтовує необхідність зростання
тарифів і не дає прозорих розрахунків, які б підтверджували необхідність збільшення вартості
проїзду. В ідеалі на місці влади я б повністю
відкрив калькуляцію, показав би, з якої причини
який рухомий склад не може купуватися або не
може міститися за тими тарифами, які сьогодні
існують, і це дало б більше довіри і до влади, і
до того, що влада робить. На жаль, коли просто

декларується підвищення тарифів без всяких
обґрунтувань фінансово-економічних, це, м’яко
кажучи, веде до сумнівів і до невдоволення.
Володимир НАУМОВ, голова
ради Всеукраїнського центру
реформ транспортної інфраструктури:
– На сьогодні пасажиропотік у
Києві в основній масі перебуває в
тіні. Таким чином, стовідсотково
правильного економічного обґрунтування підвищення тарифів не може бути апріорі. Зараз статистичні
дані пасажиропотоку занижені в два рази. Для того,
щоб аргументовано підняти ціну на проїзд у громадському транспорті, необхідно виконати закон
про електронний квиток. Тобто зробити повністю
електронний облік пасажиропотоку, у тому числі й
пільгових верств населення.

заплановано на липень, коли люди будуть у відпустках, це
має дуже дивний вигляд. У Варшаві квиток на громадський
транспорт на місяць коштує близько 700 грн. У Києві ж
після підвищення вартості такий квиток коштуватиме
1200-1400 грн. Це майже вдвічі дорожче за Варшаву, де
люди одержують утричі вищі зарплати!
Сергій СИМОНОВ, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:
– Підвищення тарифів є вимушеним рішенням, яке владі довелося
прийняти, аби не допустити транспортного колапсу в столиці. Навіть
новий підвищений тариф та запропонована система
оплати все одно ще залишають збитковими підприємства транспорту. Однак ми свідомо не пішли на більше
підвищення, розуміючи складну економічну ситуацію в
країні. Встановлюючи тарифи, ми шукали максимальний
компроміс між інтересами пасажирів та економічно
обґрунтованими цінами.

Стартувало громадське
обговорення проекту
розпорядження щодо зміни
тарифів на проїзд у громадському
транспорті Києва
На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних
квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному
режимі руху».Триватиме громадське обговорення до 3 червня 2018 року.
Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному
веб-порталі КМДА. Із детальною інформацією щодо перегляду тарифів на
перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському
транспорті, який працює у звичайному режимі руху, можна ознайомитися
на сайті Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

КИЯНИ
Борис КУШНІРУК, економіст:
– Завдання міської влади кардинально поміняти правила гри. По-перше,
необхідно відмовлятися від малих автобусів. Це неефективно та здорожує
загальні витрати на функціонування
громадського транспорту, і, відповідно, провокує підвищення тарифів на проїзд. Крім того,
це призводить до збільшення транспортних засобів на
дорогах міста, що сповільнює рух.
По-друге, необхідно повністю відмовлятися від безоплатного проїзду в громадському транспорті. У багатьох
європейських країнах є нормальною практикою пільговий
проїзд. Але плата за нього є. Тобто пільгові категорії громадян теж платять.
По-третє, очевидно, що необхідно активніше робити
міський громадський транспорт виключно електричним.
Тобто усі міські автобуси повинні стати електричними не у
якійсь невідомій перспективі, а буквально у наступні три-

п’ять років. Це має бути чіткою стратегією міської влади. І
наостанок. Проблему зменшення витрат на забезпечення
громадського транспорту неможливо вирішити без наведення порядку на дорогах міста.
Філіп АЛЬЇД, киянин:
– Я, насправді, абсолютно підтримую підвищення цін на проїзд. Адже
очевидно, що зараз він і близько не
відповідає реальній ціні проїзду.
Але проблема насправді в тому, що
КМДА хоче саме «уникнути загрози
транспортного колапсу», а не розвинути громадський
транспорт до пристойної норми. А за останні два роки,
подорожуючи Україною, коли я розраховувався за
проїзд в тролейбусі Хмельницького смартфоном, їхав
в «Електроні» у Львові, заряджав телефон на зупинці
Житомира, я поступово почав сумніватися, чи Київ
дійсно столиця України...

Сергій МАРЧЕНКО, киянин:
– Проїзд в метро не повинен коштувати 8 грн. Він повинен коштувати
15-20 грн, а то і дорожче. Тому що 30
євроцентів за проїзд 25 км від «Академмістечка» до «Лісової» це не просто
мало, а дуже мало. В Європі таких
цін і близько немає – дешевше 1 євро я не зустрічав.
А у нас найглибше в світі метро і дуже витратне через
це. Не потрібно винаходити велосипед. Просто треба
встановити високу ціну на разові поїздки і низьку – по
проїзних. Так роблять у всьому світі. Городяни куплять
проїзні, й поїздка буде коштувати ті ж 8-10 грн. Незаможні отримають дотацію. Нехай ті, хто мають пільги,
платять мало або взагалі не платять, це нормально. А
ті, котрі інколи їздять в метро, туристи, від 20 гривень
за поїздку точно не збідніють. Зате з’являться гроші на
нові потяги. До того ж, чим більше проїзних, тим менше
штовханини на вході.

МЕГАПОЛІС
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Юлія КОЛЕСНИКОВА

Хто був на Подолі, той
бачив — споруда Гостиного
двору стоїть огороджена
високим зеленим парканом, з вигорілим дахом,
руйнується, але для того,
щоб врятувати пам’ятку від
остаточної загибелі ніхто й
пальцем не ворухнув.
Проблема в тому, заявив народний депутат Ігор Луценко,
що пам’ятка ніяк не знайде свого
господаря. Зараз Гостиний двір
перебуває у державній власності,
а безпосередній його «господар» – регіональне відділення Фонду держмайна України
(ФДМУ) в місті Києві. Грошей на
реставрацію пам’ятки Фонд не
має. Тому ще 28 листопада 2017
року Київрада ухвалила рішення,
за яким Двір мав би бути переданий у власність міста, – щоб,
не відкладаючи справу в довгий
ящик, негайно розпочати реставраційні роботи. М’яч опинився
на полі ФДМУ, але там тягнуть
кота за хвоста.
За словами народного депутата, ніхто й досі не оцінив обсяг
збитків, які завдав пам’ятці архітектури забудовник, та не виставив йому цілком обгрунтовані
претензії щодо відшкодування
збитків, і ніхто й досі не ініціював передачу Двору на баланс
Києва. Це дві найактуальніші
зараз проблеми, які потребують
негайного вирішення.
– Дуже дивує і стан справ із
двома карними провадженнями,
відкритими у зв’язку з порушеннями закону щодо Гостиного двору,
– заявив Ігор Луценко. – Зокрема
мова йде про зумисний підпал покрівлі Двору. Ці провадження то не
розслідують, а то якось і взагалі...
загубили.

Як нам врятувати
Гостиний двір?
 МІСТО ГОТОВЕ ВЗЯТИ ЙОГО У СВОЮ ВЛАСНІСТЬ, АЛЕ ФОНД
ДЕРЖМАЙНА ТЯГНЕ КОТА ЗА ХВІСТ
Фото Павла ПАЩЕНКА

Обурення колеги підтримала
народний депутат Наталія Новак.
– Передати Гостиний двір у
власність Києва треба негайно,
бо якщо з цим тягнути до осені,
в бюджеті міста на 2018 рік Київрада просто не зможе закласти
кошти, необхідні на реконструкцію пам’ятки, – наголосила пані
Новак.
Лідер громадської організації
«Київське віче» Олена Терещенко акцентувала увагу на шкоді,
завданій забудовником:

– Гостиний двір фактично зруйновано й він продовжує руйнуватися. Оскільки пожежею знищено
покрівлю споруди, її підтопило аж
до другого поверху... Безслідно
зникло й багато цінних архітектурних елементів пам’ятки. Так, ніхто
не може сказати, куди поділися
12 кілометрів унікальних гранітних сходів, які мав Гостиний двір.
Зникли всі ажурні залізні решітки,
що прикрашали вікна будівлі, та
оригінальні залізні ліхтарі… І перелік втрат можна продовжити.
Хто й коли відшкодує ці збитки?

ДО ТЕМИ

Три круги сцени
і «підйомний» оркестр
 СТОЛИЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ ЧЕКАЄ ОНОВЛЕННЯ
Марія КАТАЄВА

В червні в Київському національному академічному
театрі оперети планується розпочати масштабну
реставрацію, з технічним
переоснащенням та реконструкцією прибудови. Як
зміниться заклад, дізнавався «Вечірній Київ».
Нещодавно завершився тендер
на проведення реставрації, який
виграло ТОВ «Лайтек Трейдінг», запропонувавши найменшу вартість
послуг – 55 млн 538 тис. грн. Строк
виконання робіт запланований до
31 грудня 2019 року.
– Реконструкція Національної
оперети України, а особливо те,
що відбуватиметься в міжсезонні
– найбільша мрія всіх театрів. Це
технічне переоснащення сцени,
де буде поворотний круг, точніше,
будуть три круги, які крутитимуться
в різні боки. Планується два ліфти,
підйомний механізм для оркестрової ями, який збільшуватиме
можливості нашої авансцени, а
також колосники і деякі оздоблювальні будівельні роботи, – розповів

генеральний директор-художній
керівник Національної оперети України, народний артист
України Богдан Струтинський. –
Технічний стан закладу на сьогоднішній день просто не витримує
критики. Наш театр будувався як
Троїцький Народний дім, тобто
це був просвітницький дім. І всі
ці роки ми намагаємося привести
заклад відповідно до європейських
стандартів. Наш театр дуже активно
працює з художньою формою, розвивається. І ми себе позиціонуємо
як європейський музичний театр
широкого профілю.
В опереті обіцяють, що на малій
сцені у приміщенні театру сезон
відкриють вже 15 вересня. А велика

сцена орієнтовно працюватиме з
листопада. Але до цього часу вистави з великої сцени проходитимуть
на інших майданчиках.
– Ще одним із дуже важливих
пунктів є протипожежна система. У
нас в Україні про неї згадують тільки
коли трапляються якісь ексцеси.
Цього хочеться уникнути і зробити
театр комфортнішим для глядача.
Далі мріємо про другу чергу, яка
передбачає взагалі розширення
декораційного цеху, складів для зберігання декорацій. Сьогодні ми, на
жаль, зберігаємо декорації на вулиці
у павільйоні. В театрі також бракує
репетиційних залів, немає технічних
та виробничих приміщень, – поділився Богдан Дмитрович.

Зараз Гостиний двір перебуває у державній власності,
а безпосередній його «господар» – реіональне відділення
Фонду держмайна України
(ФДМУ) в місті Києві. Грошей на реставрацію пам’ятки Фонд не має.
Тим часом ситуація складається
так, що все може перевернутися з
ніг на голову, й уже не забудовник
буде змушений відшкодувати завдану шкоду, а держава виявиться...
винною забудовнику. Він уже зараз
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заявляє, що нічого не порушував,
бо мав усі без винятку дозвільні
документи на перебудову Гостиного двору, й не завдав пам’ятці
шкоди, а навпаки – інвестував
у її ремонт понад 120 мільйонів
гривень. І цілком може звернутися
в суд із вимогою компенсувати
йому ці кошти.
Все виглядає вкрай дивно. Таке
враження, що забудовник не відмовився від ідеї перетворити Гостиний двір на торговельно-офісний
центр, і в деяких інстанціях, здається, не проти того, щоб його мрії
здійснилися.
Про юридичні колізії навколо
пам’ятки нагадала відомий громадський діяч, правозахисниця
Марина Соловйова:
– Постановою уряду Азарова від
15 серпня 2011 року Гостиний двір
виключили з переліку пам’яток
архітектури, які перебувають під
охороною держави. У квітні наступного року ПАТ «Укрреставрація»
отримало дозвіл на «реконструкцію» Двору. Його планували перебудувати, сильно розширивши,
й перетворити на торговельно-офісний центр, а поруч мала з’явитися парковочна ділянка на 400
автомобілів! На захист пам’ятки
стала громадськість міста. Наша ГО
подала в суд, але всі їх програли.
Суди в ті часи закривали очі на всі
факти численних порушень норм
будівництва, не хотіли брати до
уваги навіть результати наукової
експертизи, згідно з якою було
доведено – пам’ятці архітектури
завдано серйозної шкоди. Ситуація змінилася тільки опісля
Майдану. Ми виграли п’ять різних
судових позовів, які відмінили всі
незаконні рішення. Згідно з документами Міністерства юстиції,
рішення судів набули чинності й
вважаються такими, що виконанні.
Гостиний двір де-юре – пам’ятка
архітектури й має бути захищений
державою.

Повернення «Братислави»
Знаний столичний кінотеатр має шанс перетворитися
на сучасний культурно-громадський простір.
Про це повідомив депутат Київради, член постійної комісії
з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Костянтин Богатов. Останнім
часом він опікується відродженням кінотеатру «Братислава». За
словами депутата, столичне КП «Київкінофільм» вже провело
тендер на проектні роботи з капітального ремонту фасаду та
внутрішніх приміщень будівлі вартістю у 747 тисяч гривень. Є
домовленість, що переможець завершить підготовку проекту
ремонту до 1 серпня 2018 року.
– Це ще один крок до збереження цього об’єкта у власності
столичної громади, – прокоментував подію Костянтин Богатов.
Нагадаємо, кінотеатр «Братислава» вже тривалий час не працює
за призначенням через аварійний стан. В якийсь момент будівлю
хотіли віддати під офісне приміщення ІТ-центру «iCity Kyiv». Але
жителі Оболоні під час загальноміських громадських слухань
виступили за створення тут культурно-громадського простору.
Подальша доля кінотеатру обговорювалася на круглому столі,
ініційованому К. Богатовим. У заході взяли участь представники
громадських організацій «Почайна», Фонд підтримки незалежних
медіаініціатив «Нова концепція», Музей історії Оболоні. Долучилися до обговорення і пересічні небайдужі кияни, громадські
активісти та представники столичної влади.
Більшість учасників круглого столу пристали до пропозиції перетворення «Братислави» на функціональний простір для виставок
і презентацій, лекцій і культурно-освітніх заходів. В оновленій та
осучасненій будівлі можна розмістити дитячі художні колективи,
танцювальні школи, аматорські театри.
Співачка та скрипалька, солістка музичного проекту
«Українські барви» і громадський діяч Оксана Стебельська
висловилась із цього приводу так:
– Навіщо нам ще один офіс? Набагато кориснішим буде багатофункціональний культурний простір, адже в Києві бракує сучасних
приміщень для проведення виховних, культурно-масових заходів.
А пропозиція створення ІТ-офісу схожа на те, що хтось «поклав
око» на ласий шматочок дорогої столичної землі.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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ФІНАНСИ

Лідери зловживань –
незаконні видатки
Північний офіс Держаудитслужби контролює використання коштів підприємствами та установами, що
фінансуються з бюджету Києва. Про роботу і завдання
майже 300 штатних фахівців, які забезпечують контроль за використанням та збереженням матеріально-фінансових ресурсів, розповів начальник офісу
Олександр Карабанов.

Які ціни… на стіни?
Олег ПЕТРЕНКО

У Києві розгоряється запекла боротьба за стіни багатоповерхівок. Бо останнім
часом ці цегла чи бетон дорожчають просто на очах.
Не тільки на Хрещатику, а
й, приміром, на Позняках…
«Золотими» стають стіни, якщо
їх завішати банерами з рекламою.
Та так, щоб ці барвисті панно було
видно здалеку – ледь не з ілюмінаторів літака, що сідає в Борисполі.
…16-поверхівка на Бажана, 36,
першою зустрічає гостей столиці з
міжнародного аеропорту. Зустрічає
величезною рекламою того чи іншого
бренду. Тож за 600 квадратних метрів
її торцевого фасаду пропонують сто
тисяч на місяць. Ціна тільки за останнє півріччя підскочила вп’ятеро.
Сусіди заздрять, декотрі кажуть,
що жителі цієї багатоповерхівки можуть навіть квартплату сплачувати
за рахунок орендарів-рекламників.
Та керівництво тутешнього ОСББ
«Новий Едем» не спокушається на
«журавля в небі». Довіряє радше
«синиці в руках», яка гніздиться тут
на двох фасадах уже багато років.
Ще з січня агенти однієї з рекламних агенцій засипають поштові
скриньки мешканців листами –
пропонують «безпрецедентно більшу ціну за користування стінами».
І вважають, що керівництво ОСББ
має «приховану змову на умисне
зменшення доходів у бюджет будинку задля особистої вигоди від
компаній-орендарів».
На перший погляд, якщо дивитися на конфлікт з ринкової точки
зору, то й справді здається, що в
ОСББ завелися «пацюки» і тягнуть
зі спільної комори.
Однак, як пояснює керуюча будинком Тетяна Костенецька, ОСББ
– не комерційна фірма, вона живе не
тільки за законами ринку. Головне
для ОСББ – не прибуток за будь-яку
ціну, а комфорт і безпека мешканців.
Займається передусім обслуговуванням будинку, ЖКГ, а реклама
– додаткове джерело надходжень.
ТОВ, від якого надходять пропозиції, згідно з реєстраційними
відомостями, має одну штатну одиницю – директора, лише п’ятсот
гривень статутного фонду і не може
похвалитися досвідом діяльності
в Києві. А старі партнери – фірма
з понад десятилітнім стажем на
рекламному ринку, її всі знають.
– Пропозиції привабливі, але
ризикові, – каже голова правління ОСББ Ігор Симоненко. – Якщо

нові рекламодавці заплатять за два
місяці наперед, як вони пропонують, а на третій відмовляться, то
чи повернуться давні партнери?
Років шість тому схожа ситуація
у нас вже трапилася: у ціні не зійшлися, й стіни півроку пустували,
жодної копійки не заробили. А хто
заплатить за демонтаж реклами,
робота ж монтажників-висотників
дорога. І що потім мені скажуть
мешканці? Ні, краще отримаємо
на три копійки менше, але отримуватимемо і завтра, і післязавтра…
Бо з нинішніми орендарями у нас
налагоджена співпраця, ніколи не
було проблем ні з своєчасною оплатою, а ні з технічними питаннями.
Скажімо, торік люди поскаржилися,
що полотно тарабанить по стіні. На
фірмі створили комісію, обійшли
всі квартири, дослідили причини
шуму і навели лад.

За рахунок оренди фасадів у «Новому Едемі»
квартплата вдвічі
менша, ніж середня по
місту...
Бухгалтер ОСББ Ірина Панкратіївна спростовує заяву рекламників
про те, що їхню пропозицію ігнорують. Каже, що угода зі старою
агенцією діє до квітня 2019 року,
а односторонньо її розірвати –
значить, йти до суду. І пропонує
всім новим претендентам на стіни
«Нового Едему» зібратися наступної
весни й тоді торгуватися.
Хоч ОСББ й не комерційна компанія, але ринкові взаємини і конкуренція його бухгалтеру сподобалася.
– Ми дуже вдячні Денису (представник фірми-претендента. –
Ред.), адже саме його комерційні
пропозиції дали змогу поетапно
підняти наші розцінки. Бо раніше
старі партнери ніяк не йшли на наші
умови, а нині, побачивши третю
сторону – реальних конкурентів,
погодилися платити значно більше, – каже Ірина.
За рахунок оренди фасадів у
«Новому Едемі» квартплата вдвічі
менша, ніж середня по місту, вишукано причепурений чистенький
двір, зрошується зелена зона, зроблено ремонт на перших поверхах,
підлатали й дах 20-річного будинку,
на черзі – модернізація ліфтів. А
ось 220 тисяч гривень, які ОСББ
має сплачувати за оренду землі під
паркувальний майданчик, голова
об’єднання вважає несправедливою ціною.
– «Новий Едем» – єдине ОСББ,
яке чомусь прирівняли до про-

мислових і торговельних підприємств, і виставили таку плату. Хоч
підприємствам, які займаються
обслуговуванням житлофонду, передбачено пільгову орендну ставку.
Я вже мовчу, що ми цю територію
самотужки прибрали, облагородили, обгородили, – бідкається
Ігор Симоненко. Зараз його скаргу
розглядають в кабінетах мерії.
Аби розібратися, за ким правда у
«рекламно-фасадних» суперечках,
«Вечірка» вирішила розпитати про
розцінки в інших будинках на Позняках, де на фасадах розміщено
аналогічні банери.
– Мені зараз платять за стіну 18
тисяч, а нещодавно було взагалі
9, – розповідає Віталій Лозінський,
голова ОСББ «Престиж», що на вул.
Гмирі, 1-б/6. – Щоправда, приходив
тут один, обіцяв 40 тисяч, але фірма
маловідома…
Перепитуємо Віталія Феліксовича, що то за фірма? Він знаходить
лист від тих, хто зачастив і на Бажана, 36. Дізнавшись, що сусідам
пропонують аж сто тисяч, схопився
за голову: «От дідько! А мені чого
менше?!»
Утім, дізнавшись, яку суму
нині погодилися платити старі
рекламодавці на Бажана, Віталій
Лозінський каже:
– Якби мені стільки давали, то я б
теж на пропозиції нових незнайомих
рекламодавців не погодився. Краще
мати справу з фірмою, яка зарекомендувала себе, має досвід роботи,
яку вже знаєш. Це плюс великий. Та й
сто тисяч – підозріла якась сума, дуже
завелика. Може, вони просто таким
чином «вибивають» конкурентів,
розчищають місце для когось. За
місяць заплатять і втечуть. А потім
прийде хтось третій і запропонує
дешеву плату. Що робити – мусиш
погодитися хоч на це, аби й третього
клієнта не втратити. Бо рекламники до нас приходять дуже нечасто,
конкуренція невелика.
У корумпованість колег із «Нового Едему» в «Престижі» не вірять.
– Корупції не може бути. Бо
рішення ОСББ приймаються колегіально – голосує правління, а
не один голова, – вважає пан Лозінський.
Він навіть не виключає, що ціль
«рекламно-фасадної війни», взагалі, – місце голови ОСББ. Нині,
мовляв, його можна звинувачувати
в корисливих зв’язках зі старими
рекламодавцями, а якщо б погодився на нових, то вони його «кинули»
і знайшлася б інша підстава для
звинувачень: не компетентний,
не розібрався, не вміє господарювати…

– У межах повноважень встановлюємо порушення, вживаємо
необхідних заходів, – пояснює співрозмовник. – Під час державного
фінансового контролю визначаємо відповідність і дотримання
законодавства, запобігаємо та протидіємо корупційним діянням.
Своїм пріоритетним інструментом державні аудитори вбачають
не кількість проведених ревізій і перевірок, а своєчасне запобігання злочинності різними формами профілактичної роботи.
Хоча, звісно, ніхто не відміняє і не заперечує важливість планових
ревізій і контрольних перевірок.
Лише протягом минулого року фахівці офісу провели у Києві 28
ревізій, 2 перевірки державних закупівель та 3 аудити. Встановлено чимало порушень, які призвели до втрат на загальну суму
майже у 18 млн грн. На жаль, збитків виявилося не менше, аніж
за результатами контрольних заходів попереднього року.
Найбільше контрольно-ревізійних заходів проведено в закладах сфери охорони здоров’я столиці – 4. Виявлено серйозні
порушення, що призвели до втрат із міського бюджету на суму
понад 6 млн грн. Другу сходинку в цьому далеко не престижному
рейтингу посідають 12 комунальних підприємств міста. Тут сума
аналогічних порушень ще більша – понад 8 млн грн.
Аналізуючи певні відмінності структури виявлених порушень
у порівнянні з минулими роками, О. Карабанов визнає, що вони
незначні. Торік, наприклад, 83 % виявлених фінансових зловживань становили незаконні видатки. Порушення в оплаті праці,
списання коштів на видатки без отримання товарів, робіт та послуг, покриття видатків інших сторонніх осіб, оплата завищеної
вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт тощо. Є випадки
понаднормового списання по обліку матеріальних цінностей,
нецільові витрати, недостачі. Решта, 17 % порушень – ті, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів міським бюджетом.
Обумовлені вони діями (або навпаки, бездіяльністю) керівництва
підприємств, установ та організацій.
– Ми оперативно, активно, а часто доволі жорстко реагуємо на
порушення законодавства, – каже Олександр Вікторович. – Лише
торік завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити відшкодування та усунення порушень використання коштів із міського
бюджету та комунального майна на суму 7,54 млн гривень. З них
до місцевого бюджету і в дохід підприємств, установ, організацій
комунальної форми власності повернуто майже мільйон гривень.
Також відшкодовано незаконних і нецільових витрат ресурсів та
недостач товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 6,63
млн гривень.
За результатами проведених контрольних заходів десять матеріалів ревізій передано до правоохоронних органів. За двома
з них вже відкрито кримінальне провадження. Понад п’ятдесят
посадових осіб, винних у порушеннях, притягнуто до адміністративної відповідальності. Ще 22 особи – до дисциплінарної, 3 – до
матеріальної.
Конкретний приклад. У контексті проведених в минулому році
аудитів в негативному сенсі фігурує КП «Київтранспарксервіс». У
поточній господарській діяльності цього підприємства виявлено
чимало порушень та зловживань. Це призвело до втрати можливості отримання додаткових обігових коштів на загальну суму
майже у 38 млн гривень.
Серед основних причин, які до цього призвели – зволікання
з розробкою та затвердженням схем організації дорожнього
руху, відсутність контролю за використанням земельних ділянок
суб’єктами господарювання. Наприклад, через відсутність якісного
моніторингу кількості припаркованих транспортних засобів та машино-місць і фактичної заповнюваності відведених паркувальних
майданчиків на підприємстві безпідставно застосовували понижуючі коефіцієнти заповнюваності та оплати за послуги паркування.
Недостовірний розрахунок планів надходжень грошових коштів
призвів до втрати понад 11 млн гривень доходів.
За словами головного державного аудитора, ще понад 4 млн
грн додаткового доходу КП «Київтранспарксервіс» недоотримало з вини його керівництва через недоліки щодо здачі в оренду
вільних приміщень. За результатами держаудиту Департаменту
транспортної інфраструктури КМДА надано шість конкретних
рекомендацій. Ще 15 рекомендацій – керівництву комунального
підприємства. Матеріали контрольного заходу передані до правоохоронних органів.
Щодо планів державного органу на майбутнє Олександр Карабанов висловився просто і лаконічно: «Працювати!». Державні
аудитори налаштовані наполегливо виконувати свої обов’язки,
напрацьовувати чітку взаємодію з усіма підконтрольними суб’єктами господарювання, установами та організаціями Києва. Орієнтир залишається незмінним – подальше підвищення дієвості
державного фінансового контролю.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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Де поховати
Шарика?
Микола ПАЦЕРА

У столиці, де утримуються
сотні тисяч домашніх тварин, досі не облаштували
для них комунального кладовища. Тож хоронити їх
доводиться, де заманеться.
РИТУАЛЬНІ
ІМПРОВІЗАЦІЇ

У нашій родині трапилася біда –
помер улюблений пекінес Бамсик,
який прожив із нами понад 10 років. Помер прямо у мене на руках,
коли ніс його дому з ветеринарної
клініки, де домашньому улюбленцю зробили укол від задишки.
Убитий горем, я став шукати місце, де можна його захоронити
«по-людськи».
Подивився інтернет-сайти, та
так і не знайшов відповіді на болюче запитання. А на «гарячій лінії»
КМДА повідомили, що у Києві поки
що немає комунального кладовища
для домашніх тварин і порадили
самому знайти підходяще місце.
Тож довелося загорнути собачку
в біле простирадло та закопати
неподалік від дому в лісосмузі, де
вже були подібні могилки...
Коли ж розповів про цю ситуацію своїм знайомим із Березняків, вони повідомили, що в них є
велике стихійне кладовище, на
якому ховають домашніх тварин
вже більше 30 років. Із цікавості я

відвідав це кладовище і побачив
доволі непривабливу картину –
на пустирі, зарослому кущами і
високою травою, здіймалися сотні
могилок, у яких покоїлися собаки,
коти, черепахи, хом’ячки та інші
улюбленці, навіть жаба. Чимало
поховань були явно запущені й
без ознак людської уваги, а багато – доглянуті, з лавочками,
огорожами, надгробками, навіть
мармуровими пам’ятниками з
душевними епітафіями...
Бабуся, яка поралася тут біля
могилки кішечки, розповіла, що
кладовище іноді грабують вандали,
а колись його ледве не знесли комунальні служби, щоб «не псувало
території».

ЦІНА ПИТАННЯ

Як з’ясувалося в ході підготовки
цього матеріалу, по місту розкидані декілька подібних стихійних
захоронень домашніх тварин. Лише
окремі мешканці Києва користуються послугами приватних фірм,
що можуть організувати справжні
похорони «друга сім’ї».
Зателефонувавши до однієї із
них, я розпитав, які послуги можуть надати при похованні песика.
Жінка-адміністратор розповіла,
що хоронять в основному поблизу
Лісового кладовища, оскільки там
мало людей, і ніхто не буде заважати чи забороняти це робити.
Якщо ж ховати поблизу будинку,
можуть бути неприємності, тож

це коштуватиме значно дорожче.
Стандартна зимова ціна поховання
собаки вагою до 10 кілограмів – 2
тисячі гривень. Тіло тварини можуть забрати прямо з дому до 21
години.
Поховати можна в дерев’яній
лакованій труні розміром 50 на 70
сантиметрів, обшитій всередині
білою тканиною та з подушечкою
(вартість 1100 гривень). Можна
замовити й пам’ятник (від 1400
гривень) у вигляді лапи тварини
з портретом.

Лише окремі мешканці
міста користуються послугами приватних фірм,
що можуть організувати
справжні похорони «друга
сім’ї».

А ще я довідався, що кремацію
собаки можна провести у орендованій фірмою на Байковому кладовищі печі. Така «послуга» коштує
для собаки вагою до 10 кілограмів
980 гривень, плюс вартість урни –
від 300 гривень.

КОЛИ Ж БУДЕ
КОМУНАЛЬНЕ
КЛАДОВИЩЕ?

За вирішення проблеми будівництва комунального кладовища
для домашніх тварин столична
влада бралася ще за часів, коли
мером був Олександр Омельченко
з 2003 року. Тоді неподалік від
ТЕЦ-6 на вулиці Пухівській, за
житловим масивом Троєщина,
відвели 4 гектари землі під цвинтар
із крематорієм для «утилізації»
померлих котів та собак. Вартість
цього ритуального об’єкта тоді
оцінили в 27 мільйонів гривень,

половину з яких і було затрачено на
роботи, що тривали до 2007 року.
Потім будівництво припинилося
через брак фінансування.
– Ми плануємо добудувати кладовище для тварин у Деснянському районі (біля ТЕЦ-6), але старий
проект потребує переоцінки. Також необхідно провести експертизу
нинішнього стану будівель, – розповів заступник голови КМДА Петро
Пантелеєв. – Зараз обговорюються
питання фінансування експертизи
та коригування проекту. Київська
міська лікарня ветеринарної медицини займається переоформленням
відповідних документів. Вартість
будівництва за старим проектом становила понад 30 мільйонів гривень,
і фахівці мають визначити, скільки
це коштуватиме зараз. Згідно з документами, на кладовищі, розташованому на вулиці Пухівській, буде
можлива лише кремація тварин…

ПОБУТ

Уроки сміттєвого «лікбезу»
ГО «Відкритий університет Майдану» презентує для киян новий навчальний курс про домашні побутові відходи, з якими кожен з киян,
так чи інакше, щодня має справу.
Корисна інформація для тих, хто ще
не знає про новину від активістів ВУМ –
«Відкритого університету Майдану». Це
освітня громадська ініціатива з поширення
сучасних прогресивних ідей та сприяння
розвитку громадянського суспільства. Новий
курс ВУМ online – перша в Україні дистанційна платформа громадянської освіти,
яка допомагає всім громадянам отримати
нові комплексні знання про поводження з
побутовими відходами.
– Важливо не лише навчити азам сортування відходів – в який контейнер що кидати
при роздільному збиранні, але й показати цілісну картинку, – розповідає Тетяна
Омельяненко, фахівець з поводження з
відходами, глава представництва групи
молодих фахівців міжнародної Асоціації
твердих відходів (ISWA) в Україні. – Аби
ми розуміли, чому в нас не так, скажімо, як
у Швеції…
Що потрібно зробити, щоб хоч трохи
наблизитись в цій сфері до рівня інших
європейських країн. Аби кожен з нас міг
усвідомити, що залежить особисто від нього.
Які реальні можливості ми зараз можемо
використовувати. Тож цей новий курс в дуже
дохідливому і толерантному стилі охоплює
теми повторного використання домашніх
побутових відходів, попередження їх надлишкового утворення та сортування... Тематики
розподілені за інформаційними блоками, які
складені в розгорнуту логічну послідовність.
Передусім, для того, щоб кожен студіюючий
отримав абсолютно повну і максимально
зрозумілу картину цього процесу.

Тетяна Омельяненко – молодий фахівець
з науковим ступенем кандидата економічних
наук, максимально зрозуміло та дохідливо
поінформувала, що опанування кожного з
модулів інформаційних блоків займає не
більше 12 хвилин. Тож таке студіювання на
може втомити і не віднімить багато часу.
Щоб перейти до кожного наступного модуля,
обов’язково необхідно пройти відповідний
тест та впоратися з усіма вправами-завданнями. Лише набравши необхідну прохідну
кількість відсотків, можна рухатися далі.
Курс охоплює як теоретичний аспект,
який дозволяє зрозуміти технології, фінансування, закордонний досвід, так і суто
практичний бік цього процесу. В ній викладачі курсу на конкретних прикладах
показують, що може зробити громадянин,

Уроки цього сучасного своєрідного «лікбезу» дозволять всім дуже
швидко переконатися, що це
дійсно системний, навчальний,
підкріплений глибокими науковими, практично-технічними
та емоційними знаннями курс.
якщо в нього є певні умови від держави...
Так само і якщо таких умов наразі ще немає.
– Щоб виконати цю практичну частину
курсу, ми спеціально запросили досвідчених експертів, які допомогли нам ясно і
зрозуміло відповісти людям на прості та
дуже важливі питання, в яких вони дійсно

добре розбираються, – розповідає Тетяна
Омельяненко.
– Запит на такий курс дуже великий,
– зазначила Євгенія Аратовська, лідер
ЕКО-проекту «Україна без сміття». – Після
Майдану люди, зокрема кияни, чітко усвідомили, що потрібно захищати все, що ми
маємо – екологію, навколишнє середовище,
якість свого життя…
Громадська діячка, соціальний підприємець, а тепер ще й викладачка по темі
курсу «Стійкий спосіб життя» наголошує,
що сьогодні мешканці столиці вже готові
змінюватися. Змінювати на краще свою
поведінку і культуру, своє ставлення до
навколишнього світу. На жаль, деякі корисні
та позитивні рішення органів влади ще не
знаходять свого належного втілення. Але це
справа часу! Активістка переконана, якщо
кожен з нас наведе лад в своєму власному
відрі для сміття вдома, то це допоможе
навести лад і в житті всього суспільства.
Для того, щоб долучитися до цього курсу,
необхідно лише мати бажання. А ще декілька
хвилин вільного часу, щоб зареєструватися
в Інтернеті на платформі ВУМ online. Після
його успішного закінчення кожен слухач
отримає як нові сучасні знання, так і відповідний іменний сертифікат.
Уроки цього сучасного своєрідного «лікбезу» дозволять всім дуже швидко переконатися, що це дійсно системний, навчальний, підкріплений глибокими науковими,
практично-технічними та емоційними
знаннями курс. Він містить достатньо глибокі навчальні пізнання, які сформовані з
яскравих та доступних відеолекцій. Навчання
відбувається під керівництвом найкращих у
своїй сфері фахівців. Всі матеріали та курси,
зібрані на сайті громадської організації, є у
відкритому доступі. Загалом ВУМ пропонує
понад 35 сучасних тем для навчання. Тож ця
дистанційна освітня платформа є абсолютно
доступною і відкритою для всіх.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

У неділю Київ відсвяткував 1536 річницю від заснування. Головною подією став концерт
на Хрещатику. На сцені протягом восьми годин виступило понад 400 виконавців,
присутніх розважали запальними флешмобами, а всіх киян зі святом особисто привітав
мер столиці Віталій Кличко.
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До Дня столиці відкрили оновлену Володимирську гірку, де завершено
реконструкцію верхньої частини парку. Востаннє такі роботи були
проведені 40 років тому. Тут облаштовано садові доріжки, встановлено
сучасну систему поливу газонів, прокладено мережу дощової каналізації,
укріплено схили та підпірні стіни. Також в парку поставили нові ліхтарі
та лави для відпочинку, зробили систему відеоспостереження та великий
дитячий ігровий комплекс.

Подорож у часі допоміг здійснити фестиваль Живої історії під відкритим небом
«Цивілізація». Біля Національного музею історії України учасники клубів військовоісторичної реконструкції відтворювали різні історичні періоди, їх побут та атмосферу.
Протягом дня відвідувачі фестивалю мали змогу побачити, як і де жили військові різних
епох, їх стройову підготовку та фронтовий відпочинок.

27 травня в оновленому весняному форматі просто неба з урочистої церемонії
відкриття та показу польської драми «Обличчя/Рило» Малґожати Шумовської
розпочався 47-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Цьогоріч
фестиваль проходить на шести локаціях – окрім кінотеатрів, стрічки демонструють
на Поштовій площі та Трухановому острові.

На базі СДЮШОР з вітрильного спорту «Яхт-клуб «Оболонь» відбулися
змагання «Кубок Тата» для дітей учасників АТО. Благодійний захід
організований з метою подарувати свято дітям загиблих та поранених
учасників бойових дій, ветеранів та діючих бійців, а також популяризувати
цей захоплюючий вид спорту. Окрім перегонів на яхтах, учасникам
підготували екскурсію яхт-клубом, ознайомлення з різними видами яхт,
майстер-клас від пляжного патруля та дитячі атракціони.

Знаний
британський
співак Елтон Джон
днями відвідав
Київ з особливою
метою –
привернути увагу
до профілактики
та боротьби
зі СНІДом. Він
побував на
благодійному
ярмарку «Кураж
Базар», де
поспілкувався
з волонтерами,
активістами та
ВІЛ-позитивними
людьми.

Фото Олексія ІВАНОВА , Віктора ПІСКУНОВА та Бориса КОРПУСЕНКА
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Футбольне свято
в Києві

17
26 травня Київ приймав найбільшу спортивну подію світового рівня – фінал Ліги
чемпіонів. На полі НСК «Олімпійський» у
напруженій боротьбі змагалися іспанський
«Реал» та англійський «Ліверпуль». З рахунком 3:1 виграв «Реал» – і це вже 13-та за
всю історію і третя поспіль перемога іспанців у Лізі чемпіонів. Трофей турніру – кубок
– урочисто виніс на поле переможець Ліги
чемпіонів в складі «Мілана» Андрій Шевченко.
Напередодні фіналу на кілька днів столиця поринула
у футбольну атмосферу. На Хрещатику працювала
фан-зона «Фестиваль чемпіонів». Кожен охочий мав
змогу сфотографуватися з кубком, взяти участь у різних
конкурсах від УЄФА та партнерів, а також пробити
пенальті або обіграти робота-голкіпера, перемогти
в PlayStation чи в інтерактивних іграх, потрапити в
команду Ліонеля Мессі, подивитися фотогалерею та
футболки легендарних гравців команд, послухати
музичні гурти, що грали на великій сцені. Порядок
у місті забезпечували 10 тисяч правоохоронців.
Сам матч в столиці дивилися на лише щасливчики, які потрапили на НСК «Олімпійський», а й всі
шанувальники футболу. Прямі трансляції на великих
екранах організували у фан-зонах на Хрещатику,
Контрактовій площі та на Співочому полі. За словами мера Києва Віталія Кличка, близько 50 тисяч
вболівальників з різних країн приїхали до Києва,
щоб відчути атмосферу свята. І були вражені нашим
містом. Після проведення фіналу президент УЄФА
Александр Чеферін подякував Києву і меру Віталію
Кличку за відмінну організацію фінальних матчів
Ліги чемпіонів та гостинність і висловив впевненість,
що принаймні половина вболівальників повернуться
до міста знову.

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Офіцери освоюють
менеджмент
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Долею українських офіцерів переймаються не лише
урядовці, а й країни-члени НАТО. Про це свідчить
«Програма НАТО-Україна
з перепідготовки колишніх військовослужбовців».
Цей міжнародний проект
вдалося реалізувати завдяки представникам Північно-атлантичного альянсу та
Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана
(КНЕУ).
Незважаючи на події, які відбуваються на сході країни, за воротами військових містечок опинилися тисячі військовослужбовців.
Більшість з них ще не вислужили
пенсії. Йдеться про людей у віці
30-45 років – колишніх лейтенантів
і майорів, які вступили в цивільне
життя у часи спаду економіки та
жорсткої конкуренції на ринку
праці.
Намагаючись мінімізувати негативні наслідки такого звільнення,
в Україні ще декілька років тому
ухвалили державну програму соціальної та професійної адаптації
колишніх військовослужбовців.
Проте її рівень фінансування виявився дуже слабким. Зважаючи
на таку ситуацію, руку допомоги
українським військовим подали
західні інституції – НАТО, ОБСЄ
та міністерство закордонних справ
Королівства Норвегія. Саме вони

почали активно впроваджувати
програму з перепідготовки українських військовослужбовців. Даний
проект реалізується за рахунок цивільного бюджету Альянсу. Завдяки
цьому у нашій країні організували
професійні навчання з різних цивільних спеціальностей: інформаційних технологій, менеджменту,
бізнесу, вивчення іноземних мов
тощо. Подібні курси організовані в
багатьох містах України. Процеси
навчання – безкоштовні: матеріальні витрати покриваються за
рахунок платників податків країнчленів НАТО.

Загалом за час дії натовської програми в Україні
до цивільного життя
адаптовано понад 5,5
тисяч колишніх військовослужбовців
Як дізналась «Вечірка», у столиці
теж виявили бажання навчатися
на професійних курсах «Програми
НАТО-Україна з перепідготовки
колишніх військовослужбовців».
Слухачами стали чоловіки й жінки,
колишні військовослужбовці, які
вже звільнилися з армії і замислюються над своїм майбутнім.
Щоб «перекувати мечі на орала»
новоспеченим студентам загалом
довелося витратити 300 учбових
годин.
– Цього року в КНЕУ курси з
перепідготовки проходили за
програмою «Маркетинговий менеджмент» і тривали два місяці,

– говорить Вадим Козак, керівник
проектів і програм Наукового парку КНЕУ. – Додатково програму
навчання доповнили заняттями з
інформаційних технологій, що сьогодні є особливо актуальним і на
яких колишні військовослужбовці
опановували основи ІТ-аналітики,
розробки баз даних тощо. Все це
сприятиме не тільки освоєнню
законів економічного середовища
колишніми військовослужбовцями, але й їх подальшій соціальній
адаптації. Ми вдячні
країнам Альянсу за
підтримку, яку вони
надають нашим захисникам вітчизни.
Сподіваємось, що
НАТО й надалі співпрацюватиме з Україною
в цьому напрямі.
Після завершення курсів випускники отримали свідоцтва

державного зразка,
що має бути вагомим
аргументом під час працевлаштування.
До речі, за результатами досліджень, які провів менеджмент Програми, близько 70%

випускників професійних курсів «Програми НАТО-Україна з
перепідготовки колишніх військовослужбовців» знаходять
роботу протягом півроку після
отримання свідоцтва про нову
спеціальність.

коментар
Алла ШЛАПАК, депутат Київради, доцент кафедри
міжнародного обліку КНЕУ:
– Ми вдячні представникам НАТО за сприяння у соціальній адаптації
колишніх військовослужбовців. Столиця традиційно є місцем проживання великої кількості військовослужбовців. Міська влада працює
над створенням гідних умов для життя захисників Батьківщини. Нам
відомо, що найбільша проблема для них – забезпечення житлом. Це
питання останніми роками не вирішується внаслідок законодавчих обмежень. Актуальним
залишається й питання доступу військовослужбовців та їх сімей до соціальної інфраструктури – дитячих садків, шкіл, медичних установ тощо. З кожним роком військовослужбовців
стає більше, а питання їхніх соціальних гарантій все ще залишається відкритим. Наразі, обсяги міського бюджету Києва значно більші, аніж в інших містах. Тож Київрада намагається
підтримувати військовослужбовців і вирішувати їхні проблеми у міру своїх сил.

ДО ТЕМИ

Починали з курсів англійської…
 330-340 ТИСЯЧ ЄВРО – СТІЛЬКИ КОШТІВ ЦЬОГОРІЧ ВИДІЛЕНО ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ
УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Розповідає Крістофер Штауд – менеджер «Програми НАТО-Україна
з перепідготовки колишніх військовослужбовців».
– Пане Штауд, коли було започатковано Програму?
– У 1999 році. Спочатку це був лише один
курс англійської мови, на якому навчалось
14 слухачів. З кожним роком наша Програма
розширювалась. За цей період близько 10
тисяч офіцерів пройшли перепідготовку в
рамках «Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців».
– Серед киян чимало офіцерів запасу.
Хто з них може розраховувати на те,
щоб теж пройти курси для переходу до
цивільного життя?
– Наша цільова аудиторія – професійні
військовослужбовці, які звільнились у запас
протягом останніх трьох років. Дані про
них отримуємо, як правило, від військових комісаріатів. Наразі ми перебуваємо
у процесі збору такої інформації, щоб переконатись у необхідності продовження
курсів. Сподіваюсь, що і в нинішньому році
також будуть виділені відповідні кошти для
перепідготовки колишніх офіцерів.
– Можете назвати конкретні цифри?
– На даний момент ми визначилися з
початковим бюджетом, передбаченим для
цих цілей. За нашими підрахунками, в 2018
році можна буде здійснити перепідготовку
850 осіб. Окрім того, є й інші напрями на-

шої діяльності – семінари з психологічної
реабілітації. За останніх 3,5 роки в них
взяли участь 6600 представників Міністерства оборони, Національної гвардії та
Державної прикордонної служби. Також ми
реалізуємо Трастовий Фонд НАТО-Україна
зі створення системи зміни військової
кар’єри на професійну цивільну. У цій
сфері співпрацюємо з Міністерством соціальної політики та секретаріатом Кабінету
Міністрів. Сподіваємось, що найближчим
часом в Україні затвердять концепцію

соціальної адаптації для колишніх вій– А скільки коштів передбачено цьоськовослужбовців.
горіч для України?
– Як в Україні реагують на ваші курси?
– У межах 330-340 тисяч євро. Чому стіль– Пам’ятаю, як до 2013 року ми органі- ки? Річ у тому, що в Україні немає єдиної
зовували такі курси у Севастополі. І тоді у системи адаптації колишніх військовопресі з’явились чутки про те, що нібито ми службовців. Відомства, які відповідають
залучаємо людей до військової діяльності за таку програму, показали свою неефекНАТО. Насправді ми лише проводили мо- тивність. З того часу, як функції соціальної
ніторинг, збирали відповідну інформацію адаптації передали від Міністерства ободля організації курсів. А після їх завершен- рони до Міністерства соціальної політики,
ня особисті дані про слухачів видаляли з нічого не змінилося. Тобто результати
електронних і паперових носіїв. Даних про б у л и
нульові. Зважаючи на це,
випускників у своєму офісі
ми змушені брати на
не зберігаємо.
себе весь процес: відНаша цільова
– Поділіться, будь ла- аудиторія – пробір людей на навчанска, досвідом адаптації в
ня, його організацію,
фесійні військовослужінших країнах.
подальшу підтримку
бовці, які звільнились у
– Найстаріша і найбільш
у працевлаштуванні,
розвинута система адаптації запас упродовж останніх проведення монітовійськових існує у Велико- трьох років. Дані про них рингу результатів.
британії. На пільги і виплати
отримуємо, як правило, З огляду на це, мені
впливає не ранг чи звання, а
від держадміністрацій та важко сказати, скільки
вислуга років. Щоб отримати
коштує перепідготовка
військкоматів
доступ до повноцінної допоодного офіцера. Звимоги, потрібно відслужити
чайно, якщо поділити
не менше шести років. Щодо адаптації, то 330-340 тисяч євро на 850 слухачів, то сума
цей процес розпочинається за два роки до здається немаленькою. Але, повторюю,
звільнення в запас. Йдеться не лише про нав- йдеться не лише про курси, а й про весь
чання чи курси, а й тренінги, гранти тощо. процес організації навчання. Раніше, коли в
На одну особу, загалом, можуть виділити Україні діяла державна програма, на кожного
близько 18 тисяч фунтів. А в Німеччині така слухача передбачалось близько 400 доларів.
система адаптації інтегрована у структуру Але це також відносна цифра…
Міністерства оборони. Там на такі цілі
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ
щороку передбачено близько 140 млн євро.
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ВЕТЕРАН

Будьонний, який дійшов
до Берліна

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Фото з архіву

Киянин Володимир Дмитрович
Будьонний війну зустрів у Харкові,
де працював токарем на тракторному заводі. Напередодні 22
червня 1941-го разом із друзями по
гуртожитку рушили до заводського
будинку культури, щоб записатися
до танцювального гуртка. Насолоджувалися чудовою літньою погодою, на душі було тепло і радісно
від романтичних сподівань…
– Того дня я вперше в житті танцював з
дівчиною, – згадує ветеран. – Гарна була,
весела. Показувала, як танцювати вальс,
аргентинське танго...
А наступного недільного ранку світ раптово змінився. Молоді робітники ще вдосвіта почули в коридорі тривожний голос
коменданта гуртожитку: «Підйом, хлопці,
почалася війна!».
ХТЗ евакуювали до Свердловська. Разом
з іншими робітниками заводу на далекому
Уралі опинився і Володя Будьонний. Там
став на військовий облік. Як і тисячі його
однолітків, просився на фронт, але йому
відмовили через юний вік. На військову службу Володимира призвали 1942-го.
Спочатку – вишкіл молодших командирів
артилерійських розвідників у підмосковних Митищах. Присвоєння військового
звання сержанта і призначення у 753-й
артилерійський полк 24-ї артилерійської
бригади Резерву головного командування.
Невдовзі після відомої танкової битви 1943
року опинився на станції Понирі в районі
Курської дуги.
– Куди не глянь – барикади з підбитих
танків. Переважно радянських, – згадує

Володимир Дмитрович. – Подейкували,
що ці недосконалі зразки техніки не мали
достатньої броні, тому й згоріли в дуелі з
гітлерівськими панцерниками першими.
Відтак були задіяні новітні «тридцятьчетвірки» з другої лінії, вже вони добряче
дали ворогові прикурити…
Командир відділення артилерійської
розвідки Будьонний брав участь у визволенні України, Білорусі, Польщі, добивав
ворога у Німеччині.
Найбільше запам’яталися бої, які воєнні
історики звикли називати штурмом Берліна. Особливо жорстокий опір гітлерівців і
криваве протистояння були у центральній
частині міста. Коригуючи вогонь артилерії

Особливих рецептів довголіття в мене немає.
Просто люблю життя
і людей навколо себе. Завжди
намагався повністю віддаватися
улюбленій справі та жити по
совісті.
у напрямку імперської канцелярії, воїн на
власні очі бачив, як відбувалося захоплення
Рейхстагу.
– Серед героїв, яким вдалося підняти
над ним червоний прапор, був і українець
лейтенант Олексій Берест, мій земляк із
Сумщини, – каже ветеран. – На жаль, його
причетність до цього подвигу довго замовчували…

У Берліні Володимир отримав поранення,
контузію. Після капітуляції гітлерівської
Німеччини ще два роки проходив службу у
складі військ на теренах вщент зруйнованої
країни. Разом зі своїм полком брав участь
у військовому параді союзних військ у Берліні, охороняв Потсдамську конференцію.
Війна для сержанта Будьонного закінчилася
лише 1947-го.
Після демобілізації 23-річний ветеран
війни повернувся до рідного міста Білопілля, що на Сумщині. Спочатку вступив
до Лебединської торгово-кооперативної
школи. Коли закінчив, отримав призначення на посаду товарознавця Сумської
облспоживспілки. Пізніше Будьонного
призначили директором міськторгу. Без
відриву від основної роботи молодий керівник закінчив історичний факультет
Харківського державного університету,
згодом – економічний факультет Донецького інституту радянської торгівлі. Під час
навчання отримав призначення начальником Чернігівського обласного управління
торгівлі, яке очолював майже сімнадцять
років – аж до переходу на посаду заступника міністра торгівлі УРСР.
Через п’ять років Володимир Дмитрович
став ректором Головного Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних
кадрів та фахівців торгівлі у Києві. Понад
десять років присвятив цій справі.
Його загальний трудовий стаж – майже
п’ятдесят років. Характерно, що навіть у
зрілому віці Володимир Дмитрович продовжував вчитися, успішно закінчив Академію
народного господарства СРСР.
– Особливих рецептів довголіття в мене
немає, – щиро зізнається ветеран. – Просто
люблю життя і людей навколо себе. Завжди
намагався повністю віддаватися улюбленій
справі та жити по совісті.
Незабаром Володимир Дмитрович
Будьонний відзначатиме свій 94-й день
народження. Міцного здоров’я та довгих
років життя вам, дорогий наш ветеране!
Михайло КАМІНСЬКИЙ

ВИЗНАННЯ

Життя, «заварене» на каві


28-РІЧНИЙ КИЇВСЬКИЙ БАРИСТА СЛАВА БАБИЧ ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ В ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ З ПРИГОТУВАННЯ КАВИ У ДЖЕЗВІ

Микола ПАЦЕРА

Усього у світовому
у чемпіонаті з приготування
ня кави у
джезві брали участь
асть представники семи країн,
аїн, з яких
у фінал разом із нашим
Славою Бабичем вийшли відомі бариста
а з Росії,
Об’єднаних Арабських
бських
Еміратів, Туреччини.
ни. Під час
заключного конкурсу
курсу вони
готували класичну
ну чорну каву по-східному,
ому, що
складається лише
е із зерен
та води, а також власний
авторський напій…
…
У юності ніщо не віщувало
іщувало
Славкові кар’єри бариста,
ариста,
тим більше звання чемпіона
емпіона
світу. Полюбляв кататися
атися
на роликах – досяг такої
майстерності, що навіть
авіть
став навчати інших. Були
серед них і діти з обмемеженими можливостями,
ми,
яким він приділяв багато
гато
уваги, щоб упевнено «поставити на колеса». При
цьому хлопець працював
цював
офіціантом у кав’ярні.. Одного
разу товариш попросив
сив підмінити його на день, запевнивши
певнивши
керівника закладу, що Слава
вміє все робити не гірше за
нього…

Першим клієнтом була симпатична дівчи
дівчина, яка замовила…
капучино. Хлопець
Хло
став панічно
розпитувати друга
д
по телефону,
як його приготу
приготувати. Невміло збив
молоко, вилив у чашку з кавою і
подав білявці. Та
Т зі знанням справи
оцінила напій і сказала: «Ну, як
еспресо з моло
молоком може бути. А
тепер давай я ттебе навчу збивати
молоко для справжнього
сп
капучино». Гордий Славко пирхнув,
мовляв, хто ти
т така, щоб мене
навчати? Хіба він міг подумати,
що ця дівчина – подруга хазяїв
кав’ярні, бар
бариста, яка була чемпіонкою України! Відтоді
його життя кардинально зм
змінилося, оскільки
Стася згодом стала його
Стас
дружиною…
дру
– Кава – це напій
для душі, – упевнений
Слава. – Її не можна
Сл
пити швидко, як,
п
сскажімо, чай. Під неї
приємно подумати
про щось хороше.
Хоча я особисто
п’ю каву без роздумів. Для мене цей
процес – просто пап
уза, тиша, можливість
уз
насолодиться безтурботнасол
ними хв
хвилинами. Раніше
ідеальним було вийти на
ідеальн
балкон і викурити сигарету
під чаш
чашечку кави, спосте-

рігаючи, як унизу метушаться люди
та машини. Відколи кинув палити,
спостерігаю це без цигарки, але
все одно проживаю цей момент на
контрасті – люди поспішають, а я
можу розслабитися, відчути внутрішню тишу і гармонію. Найбільше полюбляю подвійний еспресо.
Зізнаюся, не одразу зрозумів цей
напій – можливо, тому, що вперше
випив його із кавового автомата,
а в нього зовсім не той смак, що
у приготованого вручну. Та коли
почав пити «правильну» каву, то
буквально з кожною чашкою розкривав особливості цього напою –
розбирав його на смаки і аромати,
як хороше вино.

Кава – це напій
для душі. Її не
можна пити швидко, як,
скажімо, чай. Під неї приємно подумати про щось
хороше. Хоча я особисто
п’ю каву без роздумів. Для
мене цей процес – просто
пауза, тиша, можливість
насолодиться безтурботними хвилинами.
Про свою обов’язкову норму
кави на день Славко каже, що
чашка еспресо – його вранішня
доза, без якої почувається кепсько.

Причому часто просто запарює
каву окропом без молока і цукру –
половину випиває, решту залишає
на вечір. А за весь день споживає
від семи до десяти чашок і не вважає себе кавоманом у поганому
розумінні цього слова. Тиск не
«стрибає» – хіба що від нервів.
Славко Бабич розповідає, що
часто люди приходять у кав’ярню,
не знаючи, чого вони хочуть, або
постійно п’ють лише один напій.
Тож бариста може підказати, що
саме їм варто спробувати. Тобто
він має бути психологом і, за великим рахунком, маніпулювати
бажаннями клієнта. Але робити це
так професійно, щоб той захотів
прийти саме до нього ще не раз.
При цьому підхід має бути дуже
індивідуальним, а напій не можна
поділяти на чоловічий і жіночий.
– Тобто кавові напої – справа
смаку кожного, – вважає бариста. –
Скажімо, солідний чоловік може
замовити, наприклад, раф (повітряна вершково-ванільна пінка на
основі еспресо, для якої вершки
збивають разом із кавою. – Авт.).
А ще вибір напою часто залежить
від настрою – буває, що клієнт постійно замовляв лате, а тоді раптом
вирішив випити флет вайт (нагріте
парою молоко з невеликою пінкою
додається до подвійної порції еспресо. – Авт.)… І не слід боятися
експериментувати з приготуванням
нових оригінальних напоїв.
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Обійдемося без спиртного
та нічних пригод?


КИЯН ТА ГОСТЕЙ МІСТА ЧЕКАЮТЬ НА 13 ПЛЯЖАХ І В 17 ЗОНАХ ВІДПОЧИНКУ

Петро ЗУБЕНКО

Сезон відпусток розпочався.
Ті, кому дозволяють можливості, обирають відпочинок на
закордонних курортах. Інші
проводять літо в селі або на
дачі. А дехто відпочиває біля
водойм, не залишаючи меж
рідного міста.
Цього року в рамках підготовки до
літнього сезону у столиці відкриють
13 пляжів і 17 зон відпочинку біля
води (тобто там, де засмагати можна,
а купатися не дозволять). Торік їх було
11 і 15. Додалися «Веселка» на озері
Радунка (Райдужний масив) і «Галерна» в Голосіївському районі. На цих
пляжах є вся інфраструктура для того,
щоб можна було безпечно купатися,
і сервіс для безпечного відпочинку
і купання. Отже, можливостей для
відпочинку з’явиться більше.
Додасться і комфорту. Перед стартом сезону працівники КП «Плесо»
провели велику підготовчу роботу.
Прибрали берег і водойми від сміття, завезли і підсипали на пляжі 10
тонн річкового піску, відремонтували
вбиральні, встановили 5 нових душових кабін і шість питних фонтанів,
облаштували зелені насадження і
освітлення. І навіть очистили київські
пляжі від гризунів і кліщів. Крім того,
планується встановити п’ять нових
дитячих майданчиків біля води, загалом їх буде 16. Збільшиться й кількість
велопарковок.
Подбали і про людей з інвалідністю.
Для них будуть працювати крісла-амфібії, призначені для купання у воді.
Щоправда, погода трохи підвела –
несподівана спека наприкінці квітня
стала своєрідним «фальстартом»
пляжного сезону, бо вже за пару
тижнів змінилася зовсім не літньою
прохолодою. Тепер, перш ніж дати
старт купальному сезону на київських
пляжах, комунальники чекають,
доки вода у Дніпрі прогріється до 18
градусів, а також, коли отримають
результати всіх лабораторних аналізів про відповідність санітарним
нормам.
Офіційний статус пляжу означає,
що в цьому місці регулярно беруться
аналізи води, працюють рятуваль-

ники і є медпункт. В цьому році на
столичних пляжах з’явиться 25 рятувальних постів (в 2017 році їх було 21).
Відповідно, збільшиться і кількість
рятувальників.
– За безпекою на воді цього сезону
спостерігатимуть 150 рятувальників,
– розповів «Вечірці» прес-секретар
КП «Плесо» Євген Кобан. – Пости
оснащено сучасним спеціалізованим обладнанням, у розпорядженні
патрулів гідроцикли, моторні човни,
тюби нового покоління, сапборди
та дефібрилятори. Ще до початку
літнього сезону водолази обстежили
та очистили підводну частину акваторії пляжів, було також встановлено
огороджувальні буї.
Відбирали до пляжного патруля
ретельно, розповіли у комунальному
підприємстві «Плесо». Спочатку претенденти у басейні складали нормативи, за якими створювався рейтинг.
Кращих із кращих запрошували на
співбесіду, моделювали різні ситуації. З тими, хто успішно пройшов
«теорію», починали курс підготовки
пляжного патруля.
Він, фактично, нічим не відрізняється від знаменитих рятувальників
Малібу: ні формою, ні спорядженням.
Більш того, свою службу київські рятувальники будують за зразком американців, перебуваючи в постійному
контакті зі справжньою організацією
рятувальників Малібу. З тією лише
різницею, що вони патрулюють, в
основному, на океанських пляжах, а
наші – на річкових.

Торік в Києві на офіційних пляжах
обійшлося, на щастя, без трагічних
випадків. Передусім, завдяки двом
факторам: пильності рятувальників
і свідомості відпочивальників. Як
тут не згадати народне прислів’я:
не знаєш броду – не лізь у воду. У
КП «Плесо» ще додають: береженого
Бог береже. Кілька порад від фахівців допоможуть уникнути прикрих
несподіванок. Зокрема відвідувати
слід муніципальні пляжі, на яких
підтримується відповідний сервіс, і
обходити стороною стихійні, де небезпека чатує і під водою, і на ній.
Відвідувати місця відпочинку потрібно
вдень, найкраще від 9.00 до 18.00, і в
будь-якому випадку виключити нічне
купання, яке не тільки романтичне,
а й небезпечне.
– Що слід прихопити з собою на
пляж? – запитую у рятувальників.
– Обов’язково легкий головний
убір, пляшку мінералки, сонцезахисні
окуляри, крем для засмаги. В усьому
іншому слід покладатися на власний
смак. Хтось звик засмагати у шезлонгу,
інші – просто, на березі, на піску. До
речі, на багатьох пляжах підприємці
за кошти надають додаткові послуги.
А от що в жодному разі не можна
брати з собою – це спиртні напої.
Мало того, що вживання алкоголю в
спеку несе неабияку загрозу здоров’ю,
так ще потім із правоохоронцями
проблем не оберешся. До того ж саме
вживання спиртних напоїв найчастіше стає причиною нещасних (а то й
смертельних) випадків на воді.

ДО ТЕМИ

У боротьбі за «Блакитний прапор»
Одразу сім столичних пляжів – «Венеція», «Золотий», «Веселка», «Галера», «Молодіжний», «Дитячий» і «Пуща-Водиця» – висунули на нагороду
«Блакитний прапор». Торік, як відомо, вперше три київські пляжі отримали
престижне міжнародне визнання. Нагадаємо: організатори програми
«Блакитний прапор» ставлять за мету забезпечення розвитку пляжів і
місць відпочинку за допомогою впровадження суворих критеріїв, які
стосуються якості води, екологічної освіти та інформації, екологічного
менеджменту, безпеки та інших послуг. Згідно з вимогами програми,
пляж повинен задовольняти стандартам 32-х критеріїв.
Програма «Блакитний прапор» заснована в 1985 році у Франції, а в
1987-му стала європейською програмою. У 2016 році в ній брали участь 47
країн (більше 4266 пляжів і марин отримали «Блакитний прапор»). Найвищий показник екологічності пляжів в Іспанії: 586 її пляжів відзначені
«Блакитним прапором». Друге місце – за Грецією (429 пляжів), третє за
Туреччиною (414 пляжів).

ДОВКІЛЯ

Рахунок, що не вимагає сплати



ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ ЗАОЩАДЖУЄ ЩОРОКУ ДЛЯ СТОЛИЦІ
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

Уявімо на мить, що природа раптом почала
б виставляти нам рахунки на оплату своїх
поточних послуг: сонячне тепло, чисте ранкове
повітря чи кришталеву джерельну воду. Неймовірно, може зауважити читач. Але між тим
така «бухгалтерія» має цілком реальні цифри.
Про це під час прес-брифінгу вели мову молоді
київські екологи, які представляють Міжнародну благодійну організацію «Екологія-Право-Людина».
З’ясувалося, що Голосіївський національний парк
щорічно надає киянам так званих екосистемних послуг
на суму майже у 77,895 млрд гривень.
Такі результати дослідження оприлюднив відомий
київський еколог Олексій Василюк. За його словами,
НПП «Голосіївський», як і будь-який ліс, це не просто
дерева, гриби та ягоди. А й очищення повітря, утримання
вологи, стабілізація ґрунту, формування мікроклімату,
запилення рослин, збереження пташиного світу, боротьба

із комахами-шкідниками. Все ці екосистемні послуги
мають цілком конкретну ціну.
Якщо суму 77, 895 мільярдів гривень розділити на кількість
мешканців столиці, виходить, що кожен киянин щодня в
середньому заощаджує 71 гривню 50 копійок. Відповідно,
за рік набігає понад 26 тисяч гривень.
Свої дослідження київські екологи проводити на основі
існуючих міжнародних методик монетизації.
– Якби замість Голосіївського парку тут стояли кондиціонери, намагаючись виконати його «екологічну
роботу», то з кишень киян щороку треба було б викласти майже 4 мільярди гривень, – каже еколог. – Лише за
очищення повітря.
– Ми намагаємося дати поштовх до зміни свідомості, загальної філософії киян щодо сприйняття екології
міста, – каже аналітик Катерина Норенко. – Маємо
пам’ятати, що природа навколо нас коштує набагато
більше, ніж те, що можна придбати у супермаркетах і
оцінити в грошовому еквіваленті.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Орлан-білохвіст
вподобав столицю
Ніна ГУЦУЛ

Тривала зима з великою кількістю снігу та стійкими морозами дала привід дописувачам різноманітних форумів у соцмережах звернути увагу
на деякі особливості поведінки братів наших
менших у цей непростий для них період.
Кияни помітили, що зайців, які через примхи погоди не
змогли дістати собі звичної поживи в навколишніх лісах,
а також лисиць, що з тієї ж причини не вполювали мишей
чи інших гризунів, неодноразово зустрічали на Троєщині
й Виноградарі. Русановку й Гідропарк облюбували хазяйновиті бобри, а Воскресенські сади та місцевість поблизу
проспекту Свободи – лосі та косулі. Подейкують, що в
районі Біличів бачили навіть дикого кабана…
За інформацією директора Київського еколого-культурного центру Володимира Борейка, на околицях столиці можна зустріти барсуків, сурків. І хоча не так часто,
але все ж є шанс побачити навіть дуже обережних звірів,
які за звичайних обставин не ризикують наближатися
до міста: вовків, єнотовидних собак, лосів і навіть рись.
А еколог Олексій Василюк відзначив появу в місті не
тільки качок, лебедів, а й дуже рідкісних птахів-хижаків
– орланів-білохвостів, розмах крил яких може сягати двох
метрів. Як неважко зрозуміти, їм, а також меншим птахам,
наразі бракує їжі. І дуже правильно вчиняють представники
природоохоронних організацій і окремі громадяни, які
підгодовують птахів.
Заради справедливості відзначимо, що не всіх представників фауни привели до мегаполісу природні аномалії. Серед
них зустрічаються тварини, які вже давно не можуть жити
у відриві від цивілізації. Наприклад, звичайна мухоловка
з південного узбережжя Криму непогано пристосувалася
до життя в столичних панельних будинках і, полюючи на
павуків, тарганів і мух, стала в Києві не менш поширеною,
ніж на батьківщині.
Спеціалісти, постійно аналізуючи стан фауни київських
лісів, островів та водних об’єктів, констатують її велику
різноманітність. Тільки хребетних тварин у нашому регіоні нараховано більше 200 видів, переважну більшість з
яких складають птахи – 110 видів. Зустрічається 30 видів
ссавців, до найбільш типових можна віднести білку, крота,
бурозубку, полівку лісову та звичайну, мишу велику та малу
лісову. Зустрічаються також їжаки, лисиці, кам’яні куниці,
зайці. З парнокопитних у невеликій кількості мешкають
козуля, дика свиня, лось.
Важливу роль у збереженні біологічного різноманіття
мегаполісу відіграє Дніпро з його затоками, протоками
й островами. Тут гніздяться десятки видів птахів, особливо в період перелетів та зимівель. До речі, серед них
нерідко зустрічаються червонокнижні види. Навіть на
Бортницькій зрошувальній системі зафіксовано зимівлю
орланів-білохвостів.
А як з охороною птахів у містах за кордоном? У Нідерландах, наприклад, діє справжня індустрія – «природолюбія», яка охоплює спеціалізовані магазини, де продаються
будиночки для птахів, годівнички, набори кормів для тварин. У вихідні сім’ї голландців, озброївшись біноклями й
фотоапаратами, рушають спостерігати за птахами, є навіть
акція BirdWatch – це не тільки данина моді, а й показник
культури населення.

КОМЕНТАР
Ярослава МЕЖЖЕРІНА, науковий співробітник
«Великої української енциклопедії», біолог:
– Як не дивно, представники фауни – комахи, птахи,
жаби, кажани, білки активно заселяють наші міста. Цьому сприяє ряд причин, серед яких особливо важливі дві.
По-перше, в містах, де не бракує сміттєзбірників, звалищ,
багато відходів з ресторанів і супермаркетів, завжди є чим
поживитися. По-друге, тут значно тепліше, ніж десь в полі
чи в лісі: взимку будинки опалюються і віддають тепло
оточуючому середовищу.
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«VIPускники»: проект,
що здійснює мрії


ДІТЯМ-СИРОТАМ, ВИПУСКНИКАМ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ Й ІНТЕРНАТІВ ОСОБЛИВО
ПОТРІБНА ПІДТРИМКА СУСПІЛЬСТВА У ПЕРШИХ КРОКАХ ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

Андрій КОВАЛЕНКО

Ще донедавна у вестибюлі
станції метро «Золоті ворота»
можна було побачити незвичайну виставку. Зображених
на портретних світлинах юнаків і дівчат об’єднував слоган
«#ЯХочуБути». Ці діти – цьогорічні випускники дитячих будинків і інтернатів, сироти, деякі
з них мають інвалідність. Всіх
їх об’єднує прагнення знайти
гідне місце в дорослому житті і,
найперше, реалізувати себе у
професійній сфері, до якої відчувають душевний потяг і хист.
Фотовиставка «#ЯХочуБути» – це
спецпроект всеукраїнської програми з
соціалізації випускників «VIPускники»,
яка вже другий рік поспіль проводиться
соціальною агенцією «Виключно звичайні» та соціальним хабом Eight Social
Hub. Метою проекту є привернення
уваги до проблем випускників дитячих
будинків, інтернатів та реабілітаційних
центрів. На 20 фотопортретах дітей
містилася інформація про те, яку майбутню професію кожен з випускників
обрав для себе – перукаря, електромеханіка, візажиста, автомеханіка,
психолога, оператора ПК, лікаря чи
майстра манікюру.
– Щороку з інтернатних закладів
нашої країни випускається понад 12
тисяч осіб, – розповідає «Вечірці» керівник проекту «VIPускники» Наталія
Терещенко. – У цих дітей частіше за все
немає не лише випускного вбрання, але
й уявлення про те, що таке самостійне
життя в суспільстві. Вони не мають
знань у сфері фінансів, комунікацій, не
знають своїх прав і багато чого іншого.
А відтак, роблять багато помилок, що
непритаманні випускникам із сімей,
яким життєві й побутові навички дали
батьки. Після випускного ці дорослі
діти зникають з поля зору держави,
їм важко пристосуватися до нового
середовища. На жаль, реалізуватися в
обраній професії й створити щасливу
родину можуть лише одиниці.
В проекті взяли участь 55 випускників дитячих будинків, інтернатів та
реабілітаційних центрів з Києва і трьох
областей – Київської, Житомирської та
Черкаської. Це – діти, які в цьому році
закінчують 9-й клас середньої школи
і йдуть навчатися до інших закладів –
училищ, коледжів. А також – випускники
11 класів. Цього року активісти залучили
дітей-сиріт і інвалідів (15 з них – із
затримкою ментального розвитку).

– Ми почали з відвідин дитячих
будинків й інтернатів, з якими раніше
співпрацювали як волонтери, активно
спілкувалися з дітьми, – говорить пані
Терещенко. – Розповідали їм про те, як
визначитися з майбутньої професією і
як наш проект може допомогти у цьому.
Тих, котрі зацікавилися, залучили до
участі в нашій програмі «VIPускники» і
спецпроекті «#ЯХочуБути». Починаючи
з січня цього року, провели чотири
навчальні «сесії» із працевлаштування:
діти побували на цікавих локаціях,
спілкувалися з лекторами. Важливою
складовою проекту були екскурсії на
великі підприємства. Наприклад, під
час ознайомчого візиту до аеропорту
«Бориспіль» чимало майбутніх випускників захотіли стати стюардесами,
пілотами, працювати з літаками. Потім
ми урізноманітнили «спеціалізацію» і
провели екскурсії на завод Coca-Cola,
телеканал «Прямий» і готельно-ресторанний комплекс «Фортеця Гетьмана».
Тобто кожного разу показували щось
нове. Після цього спектр професійних
вподобань юнаків і дівчат розширився.
Окрім екскурсій на великі підприємства, для дітей проводили лекції і
майстер-класи професіонали різних
напрямків, мотиваційні спікери. На
власних прикладах тренери пояснювали
дітям, як знаходити вихід у складних
життєвих обставинах, зорієнтуватися у
виборі майбутнього фаху й побудувати
успішну кар’єру.
– За ці півроку діти дуже сильно
змінилися на краще в духовному й
психологічному сенсі, у них з’явилася

мотивація, – констатує керівник проекту. – Наприклад, на початку проекту
один юнак казав, що хоче стати водієм –
тому що водієм працює його прийомний
батько. А через пару місяців хлопець уже
твердо вирішив, що стане перукарем.
Проект допомагає дітям відкриватися
психологічно, вони починають вірити
у власні сили і можливість здійснення
мрії.
Після фотовиставки «#ЯХочуБути»
в метрополітені проект триває в соцмережах, зокрема у Facebook. Наталія
Терещенко розповідає, що ставиться за мету знайти для кожної дитини
наставника чи «коуча» – відповідно до
обраної нею кваліфікації.
– Коли тривала виставка – і тут величезна подяка Київському метрополітену! – чимало потенційних наставників
звернулися до нас через Facebook. Це
були люди різних професій. Потім ми
знайомили менторів із дітьми через
Viber, сторінки в соцмережах, створювали чати й модерували спілкування.
Якщо дитина хоче бути психологом,
то ми пропонували їй, відповідно, наставника-психолога. Ментори, котрі
співпрацюють з нами у проекті, мають
власний бізнес або представляють відомі компанії.
Ще однією складовою програми
«VIPускники» був флешмоб «Подаруй
вечірній одяг випускнику дитячого
будинку», проведений у соцмережах і
низці медіа. З усієї України надсилали
вечірні сукні й костюми для випускників
дитячих будинків, інтернатів, реабілітаційних центрів і малозабезпечених
родин.
– У цих дітей, як правило, немає
урочистих випускних, як у їхніх ровесників із звичайних шкіл, – наголошує
пані Терещенко. – Вони отримують
атестат, і в кращому разі, запрошуються на невеличкий «солодкий стіл».
Тож вони обділені навіть у цьому.
Тому 19 травня агенція «Виключно
звичайні» та соціальний хаб Eight
Social Hub провели фешн-показ, який
став своєрідним підсумком і святом
для учасників проекту. 55 наших
випускників виступили моделями,
демонструючи на подіумі омріяне
святкове вбрання перед партнерами
проекту, громадськими діячами, бізнесменами, кураторами, «коучами»
та небайдужими киянами. Випускний
одяг для юнаків і дівчат створили
відомі українські дизайнери.

коментар
Наталка МАКОГОН, радник начальника
столичної підземки:
– Метрополітен як соціально-відповідальне
підприємство долучається та сприяє реалізації
проектів на кшталт «#ЯХочуБути». Особливу
увагу приділяємо співпраці з громадським сектором, який працює
з соціально вразливими групами – дітьми-сиротами, інвалідами,
людьми похилого віку. Нині, наприклад, на станції метро «Хрещатик» триває проект, присвячений «Іграм героїв», воїнам АТО. Також
проводили виставку дитячих малюнків, спрямовану на дотримання
дітьми правил поведінки і безпеки в метрополітені. Таким чином
стимулюється увага і реакція суспільства на вразливі групи, чимало людей відгукуються й допомагають.
Пасажири нам пишуть, що такі акції справді потрібні – адже під
час поїздки вони отримують нові знання про соціум, а отже починають глибше розуміти соціальні проблеми. Так, дізнавшись про
учасників проекту «#ЯХочуБути», чимало киян принесли святкове
вбрання для випускників із особливими потребами. Сподіваємося,
що спільні зусилля допоможуть соціалізації дітей-учасників проекту та втіленню їх мрій щодо майбутньої професії.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гра – справа
серйозна
Олександр ПИРЛИК

Чотирнадцятирічний школяр Ярослав Вепрєв,
який кілька років тому переїхав до столиці з
Авдіївки, успішно працює у царині графічного
дизайну та створює проекти, якими захоплюються сотні людей.
Знайомство Ярослава з графічним дизайном розпочалося випадково.
– Мені виповнювалося 6 років, і друзі подарували
DVD-диск із усіма серіями про Шрека. Втім, там були
не лише мультфільми, а й бонус у вигляді інтерв’ю з
графічними дизайнерами, які розповідали про тонкощі
створення анімації. Стало цікаво, а чи зможу я створити
щось подібне, – пригадує школяр.
Першими його «вчителями» стали... навчальні відео
на популярному ресурсі, а також спеціалізовані сайти.
Важко повірити, але жодних курсів Ярослав не закінчував.
– Для них я був ще замалий, тож почав шукати необхідну інформацію в Інтернеті. Поволі опановувати
різноманітні графічні редактори та засвоювати їх можливості. Тож коли запитують, хто мене навчив усього
цього, відповідаю: вчився сам удома методом «спроб
та помилок», – продовжує підліток.
Першим серйозним проектом Ярослав вважає створення
рівня для комп’ютерної гри, розробленої відомою компанією
Ubisoft. Як розповідає хлопець, більшість комп’ютерних
ігор мають функцію «Редактора карт». Це такий собі графічний редактор, що дозволяє користувачеві створити з
нуля або модифікувати вже Фото Бориса КОРПУСЕНКА
наявну частину гри.
– Та робота була і складна, і дуже цікава. Колега з
Чехії запропонував завантажити проект на спеціальному сайті компанії – розробника гри. Я завантажив своє
дітище і… лише за кілька
днів мій рівень став найпопулярнішим серед користувачів. Цей успіх вселив віру,
що графічний дизайн – саме
те, в чому мені слід постійно
вдосконалюватися. До того
ж він переконав маму, що
моє захоплення – дійсно серйозна справа, і з того часу
вона мені всіляко допомагає, – розповідає хлопець.
Згодом Ярослав почав брати участь у різноманітних
престижних конкурсах. Одним із них став міжнародний
конкурс Art Generation. Baltics 2017. Серед робіт кількох
сотень учасників із різних куточків світу його проект
дитячої соціальної програми School of Bloggers було
визнано найкращим.
Ярослав настільки вдосконалив свою майстерність,
що вже навчає графічному дизайну інших. Як не дивно,
серед його учнів не лише однолітки, а й дорослі.
– З ровесниками цікаво тому, що вони набагато розкутіші і вільніші у своїх задумах і фантазіях. Однак їм часто
не вистачає вмінь і навичок, щоб втілити задумане. У дорослих навпаки – знань більше, але часом дається взнаки
певний снобізм, мовляв, чого може навчити школяр...
Зараз юний дизайнер працює над масштабним проектом – віртуальною новелою. А найцікавіше, що розробляють його діти віком від 13 до 15 років.
– Новела – це така собі гра-розповідь, розвиток сюжету якої повністю залежить від дій та рішень гравця.
Кожна подія у новелі має кілька варіантів продовження.
Коли гравець обирає один із них, він переходить на
наступний етап, який так само має розгалуження, ті
ж, у свою чергу, також впливають на кінцівку історії.
Виходить щось на кшталт величезного дерева, кожна
гілка якого приносить гравцю солодкий, або не дуже
(посміхається. – Авт.) «плід». Над грою працює 5 чоловік – наймолодшому нещодавно виповнилося 13 років,
найстаршому – 15, – каже хлопець.
Попри насичений графік: у першій половині дня –
навчання у школі, у другій – викладання на курсах чи
робота над новелою. Ярослав знаходить місце й для
звичайних дитячих утіх. Лижі, ковзани, скейтборд,
сплави по річці – все це в арсеналі його дозвілля. Та
найулюбленіше хобі – музика й співи.
– Впевнений, що графічний дизайн може опанувати
будь-хто і в будь-якому віці, до того ж самотужки, як я.
Особливого таланту тут не потрібно. А ось музика – то
зовсім інша справа. Я дуже люблю співати, хоча зараз
це важко, адже вік у мене такий – голос «ламається». Під
натхнення пишу свою музику. Гадаю, що тут без таланту
ніяк не обійтися, – підсумовує Ярослав.

БУДЬМО ЗДОРОВІ
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Кліщі: сезон полювання
розпочато
Ніна ГУЦУЛ

Довгоочікувані теплі дні нарешті надали мешканцям
столиці приємну можливість
насолодитися прогулянками у парках, скверах чи
перебуванням на присадибних і дачних ділянках.
Проте не варто забувати
про сезонну небезпеку, яка
традиційно чатує на любителів шашликів та відпочинку на природі.
Cтолиця вже кілька років поспіль вважається лідером із захворюваності на спровокований
укусами кліщів Лайм-бореліоз. Недуга характеризується ураженням
шкіри, а також нервової системи,
опорно-рухового апарату і серця.
Отже, зважаючи на те, що кліщі
поширюють хворобу Лайма серед
людей, піроплазмоз – серед собак
(породисті пси можуть від нього
померти), а також сумнозвісний
кліщовий енцефаліт, туляремію
тощо, мешканцям мегаполісу варто
бути насторожі. Адже наразі практично немає районів, вільних від
«маленьких кровопивць»: з ними
можна зустрітися як у середмісті
столиці, популярних столичних
зонах відпочинку, так і в дитячому
таборі чи на власній дачі.

Дієвий засіб профілактики – прибирання території (адже переважно
кліщі зимують у старому листі). Щоб
убезпечитися від хвороб, фахівці
радять одягатися у світлий однотонний (із довгими рукавами) одяг,
який щільно прилягає до тіла, користуватися головним убором, після
прогулянки обстежувати ділянки
тіла, покриті волоссям, використовувати спеціальні репеленти (засоби,
що відлякують кліщів). Володарям
«братів наших менших» варто бути
уважними до тварин, обробити їх
антикліщовими препаратами тривалої дії, не покладаючись лише на
нашийник від бліх.
Виявивши кліща, слід негайно
його позбавитися. Тим, хто не має
досвіду такої процедури, краще
звернутися по допомогу до фахівців. Як повідомила прес-служба
КМДА, у кожному районі Києва

• КОМЕНТАР
Віктор СИДОРЕНКО, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук:
– Жертвами кровопивць, які є збудниками небезпечних вірусів і можуть
завдати серйозної шкоди здоров’ю, стають і дорослі, і діти. Вражаються
зазвичай підколінні, пахвинні ділянки, шкіра за вухами. Перші прояви хвороби
Лайма схожі на симптоми звичайного грипу: лихоманка, підвищена температура, слабкість, біль в суглобах. Тому в разі укусу кліща звертатись до
медиків слід обов’язково, щоб уникнути розвитку небезпечної хвороби.
Якщо на неї махнути рукою, можуть виникнути ускладнення і з боку
центральної нервової, і з боку серцевої системи.

ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
Лілія СКУПЕЙКО

Київ став епіцентром проведення
операцій з трансплантації органів
відтоді, як на його території повноцінно почали функціонувати
Інститут хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова НАМН України,
Інститут серця та Київська обласна
клінічна лікарня. Повноцінні операції такого типу до снаги Центру
трансплантації органів при Запорізькій обласній лікарні та відділенню хірургії і трансплантації у
Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова.
Загалом 2018 року до здійснення трансплантації органів мають активно пристати
11 медичних центрів, з яких два – кардіохірургічні при Національному інституті
серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.
Така мета напряму пов’язана з імплементацією норм нещодавно ухваленого закону
щодо внесення змін до низки законодавчих
актів про охорону здоров’я, трансплантації
органів та інших анатомічних матеріалів
людини. Він не викликав супротиву під
куполом ВР, натомість наштовхнув киян
на певні перестороги. Найбільша з них
стосується імовірного розквіту в столиці
груп «чорних трансплантологів».

ЩО БУЛО ТА
НА ЩО ВИЙШЛИ

цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять
місце укусу, нададуть необхідні
рекомендації. Варто занотувати адреси. В Голосіївському районі – пр. Голосіївський, 59-а; в
Дарницькому – Харківське шосе,
121; в Деснянському – вул. Драйзера, 19; в Дніпровському – вул.
Братиславська, 3 або Алішера
Навої, 3; в Оболонському – вул.

Норми закону про трансплантологію в нашій державі діяли ще з 1999 року. Щоправда,
презумпція незгоди людини стати донором
не мала жодного стосунку до позиції його
родичів. Тепер українець за життя матиме
право чітко прописати відмову. Якщо він
цього не зробить, рішення прийматимуть
його дружина або чоловік і родичі першої
лінії. Навіть одне сказане «ні» стане підставою для того, щоб усі органи померлої
людини залишилися в її тілі.
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Кондратюка, 8 або Богатирська, 30;
в Печерському – вул. Підвисоцького, 4-а або Підвисоцького, 4-б; в
Подільському – вул. Мостицька, 9;
в Святошинському – вул. Котельникова, 95; в Солом’янському – вул.
Солом’янська, 17 або пр. Комарова,
3; в Шевченківському – вул. Б.
Хмельницького, 37, вул. Ризька,
1 або Чорновола, 28/1.
Не зайвим буде також врахувати, що протягом останніх років у
столичному регіоні значно виросла
кількість змій. Як стверджують
науковці, популяція плазунів з
кожним роком збільшується вдвічі.
Наприклад, тільки минулого року
в Києві зафіксували три випадки
нападу змій на людей (два з них –
у Деснянському районі). Втім, як
запевняють фахівці, смертельної
загрози укуси плазунів практично
не несуть.
І на завершення про таких комах, як оси, бджоли, шершні. На-

Аби захистити себе та своїх
рідних від нападу кліщів, слід
дотримуватися рекомендацій:
 одягатися у світлий однотонний із довгими рукавами щільно
прилягаючий до тіла одяг, щоб було
легше помітити повзаючих кліщів.
Голову слід покривати головним
убором;
 проводити під час прогулянки
само– та взаємоогляди через кожні
2 години та ще раз удома. Особливо ретельно потрібно обстежувати
ділянки тіла, покриті волоссям;
 звільнити від сухої трави, гілок,
хмизу у радіусі 20-25 м місце для
привалів, нічного сну на природі;
 удома одразу змінити одяг,
білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна
залишати цей одяг біля ліжка чи
спати у ньому. Витрушування одягу
не позбавляє від кліщів;
 якщо разом із вами на природі перебував ваш пес – його теж
слід оглянути на наявність кліщів до
того, як впустити до помешкання.
вряд чи один неприємний контакт
із ними в змозі вивести людину з
ладу, а от декілька, ще й при наявності серйозних захворювань,
здатні становити серйозну загрозу
не тільки здоров’ю, а й життю.
Тож у таких випадках лікарі рекомендують протерти місце укусу
слабким розчином нашатирного
спирту, оцту, соком петрушки або
подорожника, а якщо не покращає
– звернутися до лікаря.

Шанс на нове життя

 Дія закону не розповсюджується на
ветеранів АТО та Операції об’єднаних сил,
дітей-сиріт та людей, які визнані недієздатними і чия особа не встановлена.
 Згоду або незгоду громадянина стати донором після біологічної смерті чи
смерті мозку фіксуватиме єдина державна
інформаційна система трансплантації.
Її планується створити до 1 жовтня 2018
року. А факт смерті фіксуватиме не один
лікар, як раніше, а три. І кожен нестиме
відповідальність за цей вердикт.
 У медичних закладах запрацюють
етичні комітети. Саме на них покладуть
відповідальність за огляд волевиявлення
потенційних донорів та реципієнтів, за
контроль роботи певних медзакладів. А ще
на часі створення універсального переліку
громадян, які погоджуються на донорство.
Такі зміни вимагають грошових вливань.
Тільки один апарат для діагностики смерті
мозку коштує від 2 до 3 тисяч доларів. На
встановлення обладнання для забору стовбурових клітин знадобиться приблизно 36
тисяч євро.
 Норми закону в ідеалі мають захистити
і реципієнтів, і донорів. Головна його вимога
під час імплементації – конфіденційність
даних, які вноситимуть до реєстру. Фіксуватимуть не тільки внесені відомості,
а й історію усіх переглядів. Тобто органи

йтимуть від донора до реципієнта після
автоматичного визначення пари та погодження з консиліумом лікарів.
 Головною причиною гальмування
української трансплантології вважається
відсутність потрібної кількості органів для
пересадки. В Україні щороку помирає від
40 до 60 потенційних донорів на мільйон
населення. Тобто йдеться про 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам
хворих співвітчизників.
 Експерти підрахували, що за 500 мільйонів гривень, які Кабінет Міністрів щороку спрямовує на підтримку українців,
яким потрібна операція з трансплантації
органів за кордоном, наші медики могли
би врятувати не 150–170 життів, а утричі
– вп’ятеро більше.

ЗМІНИ РОЗПОЧНУТЬСЯ
З КИЄВА

МОЗ готувалося до дії цього закону заздалегідь. Цьогоріч стартував пілотний проект
щодо трансплантації нирок від посмертного
донора. Головні виконавці – Київ та чотири
центри, де здійснюються відповідні операції.
На цю потребу поточного року закладено
112 млн грн, та по 100 млн грн на 2019-й
та 2020-й. Наразі трансплантації нирок
потребують майже сім тисяч громадян.
У МОЗ підрахували, що згідно з річною
потребою треба пересадити майже 2,5 тисячі
нирок, здійснити близько 2,5 тисячі пересадок серця, 1500 – печінки та 600 – кісткового
мозку. Нині вдається здійснювати тільки
150 пересадок нирок.
Нове серце за роки незалежності змогли
отримати лише... шестеро українців. Трансплантація легень здійснювалася один раз в
Інституті ім. Шалімова. У світі таких – по 3
тисячі на рік. Сьогодні у реєстрі МОЗ – 6000
прізвищ українців, яким потрібна допомога.

ПРЕЗУМПЦІЯ
НЕЗГОДИ У СВІТІ

Існує дві моделі пересадки органів
незалежно від релігії, ментальності чи

законодавчої бази. Трупну трансплантацію здійснюють у Австрії, Франції,
Польщі, Іспанії, Португалії, Росії, Білорусі, Казахстані, Бельгії, а презумпція
незгоди діє у США, Австралії, Канаді,
Великобританії, Німеччині, Нідерландах,
Норвегії, Греції. Так чи інакше, а Україна
все одно втрачала час через прогалини
у законодавчій базі. Адже нирка є життєздатною тільки півдоби, серце б’ється
лише чотири години.
 В Україні операції із трансплантації
дешевші у рази. У середньому пересадка
печінки у Білорусі коштує 130 тисяч доларів,
у Росії – 150 тисяч, у США – 300–350 тисяч
доларів, у Європі – 150–180 тисяч євро, а в
Україні – 150–200 тисяч гривень.
 Найбільші центри нелегальної трансплантації працюють у Туреччині, Індії
та Китаї. Найвпливовіші постачальники
людських органів – Бразилія, Індія, Молдова. В Україні «чорним трансплантологам» протидіють СБУ, МВС та Національна
кіберполіція.
 Норми нового закону про донорство
органів в Україні передбачають для порушників до 8 років позбавлення волі. Щодо
дій «чорних трансплантологів», працюють
ст. 144 Кримінального кодексу («Насильницьке донорство»), ст. 143 («Порушення
встановленого законом порядку трансплантації органів чи тканин людини»),
ст. 142 («Незаконне проведення дослідів
над людиною»).
***
Питання, чи потрібне Україні право на
пожиттєве донорство, завжди стояло гостро.
Особливо відчутне воно для тих громадян,
які не мали змоги виїхати швидко за кордон
та повернутися на Батьківщину з новим
здоровим органом у тілі. Юристи поки
що вивчають норми документа, медики
чекають на конкретні зрушення у сфері
трансплантології, а громадяни із серйозними хворобами полегшено зітхнули. У
них з’явився шанс, який можна назвати
«новим життям».
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100 років
з «Молодим»


У 1918 РОЦІ ПОЧАВ СВОЄ ОФІЦІЙНЕ ЖИТТЯ ТЕАТР ЛЕСЯ КУРБАСА

Марія КАТАЄВА

В Київському академічному
Молодому театрі відбувся
вечір, присвячений 100-річчю Молодого театру Леся
Курбаса. Творча група
сучасного театру продемонструвала, як сьогодні продовжується славна традиція. В рамках відзначення
ювілею плануються також
вечори, перформанси та
відкриття музею Молодого
театру 1917-1919 років.
Свою діяльність Молодий театр
під керівництвом Леся Курбаса
розпочав ще 1916 року – то були
репетиції, показ вистав на різних
майданчиках. А офіційне заснування сталося за два роки, коли
театр отримав і постійну сцену на
Прорізній, де зараз розташовується
сучасний Молодий театр.
– 21 травня 1918 році був опублікований Статут Товариства
на вірі «Молодий театр в Києві».
Такого документу не мав жоден
український театр. Ця подія носить
загальнонаціональний характер, і
ювілей мали б святкувати всі театри. Бо саме з акторів і режисерів
того Молодого театру почалася
історія багатьох українських радянських театрів. І хоч він проіснував
лише три роки, до 1919-го, зробив
унікальний внесок в розбудову

На вечорі, присвяченому
ювілею, актори не тільки розповідали історію,
а й спробували передати
дух того театру.
українського театрального мистецтва, – впевнений художній
керівник Молодого театру Андрій Білоус.
На вечорі, присвяченому ювілею, актори не тільки розповідали
історію, а й спробували передати
дух того театру.
– Ми шукали архівні документи, спогади сучасників, акторів,
щоб показати, чим жили ті люди,
як вони творили новий український театр, які мали пріоритети.
Вже тоді це була побудова національного, але водночас європейського театру. Вони намагалися вести боротьбу з рутиною,

штампами, міщанством, всім
тим, що заважає справжньому
мистецтву, – поділився Андрій
Білоус. – Акцентуємо, як древо
тодішнього Молодого театру проросло в сьогодення, в сучасний
Молодий театр. Адже ті актори
та режисери стали видатними
майстрами, викладачами, професорами, передавали свою систему учням. Таким чином маємо
прямий зв’язок.
На вечір-виставу завітало чимало гостей, зокрема міністр культури Євген Нищук, знані актори,
режисери. Але відзначення ювілею
не обмежиться одним показом.

– Плануємо показати цю виставу театральній публіці, нашим
постійним глядачам. Саме цим
вечором відкриємо наступний сезон, – анонсує художній керівник.
– Також підготували невеличку
експозицію, яка стане частиною
музею. По різних архівах та фондах
відшукували матеріали про той
Молодий театр. За кілька років він
залишив по собі велику історичну
спадщину.
Історія сучасного Молодого театру розпочалася 1979 року – спочатку він називався Молодіжний, а
з 1995 року носить назву Молодий.
Наступний сезон для театру також
буде ювілейним – 40-м.

– Сучасному Молодому театру є
чим пишатися. За різних періодів
та різних керівників він зростив
цілу плеяду видатних акторів.
Сьогодні ми маємо 100% заповнення наших залів, глядачів, які
по 20-30 разів дивляться одну й ту
ж виставу, унікальну постановку
Віктора Шулакова «Сватання на
Гончарівці», яка йде вже понад 30
років й зіграна більше 600 разів.
Сміємо себе називати одним із
кращим театрів сучасної України. І це визнано міжнародною
театральною спільнотою. Кілька
років поспіль ми єдині з державних
театрів входимо до Міжнародної
театральної конвенції, – переконує
Андрій Білоус.
Найбажанішим подарунком
для закладу може стати надання
йому статусу Національного. За
словами художнього керівника,
це питання підтримано міською
владою і перебуває на розгляді
в Кабміні.

ОБНОВИ СТОЛИЦІ

Реставрація мозаїк, нове світло і контроль
Фото Павла ПАЩЕНКА

Марія КАТАЄВА

З 1 червня в Софійському соборі
розпочнуть реставраційні роботи
в південній частині підкупольного
простору храму, де знаходяться
тисячолітні мозаїки, фрески та
настінний живопис. В найближчій
перспективі – встановлення системи
моніторингу, теплозабезпечення та
художнє освітлення.
Стародавні мозаїки та фрески кожні
20-30 років потребують дослідження і, за
необхідності, реставрації. Востаннє такі
роботи у всьому соборі здійснювалися в
1990-ті. В 2006 році була відреставрована мозаїка в куполі собору (барабані), в
2007-му – в центральній абсиді, зокрема
й Богоматері Оранти.
– Планової реставрації потребував підкупольний простір, який знаходиться на висоті
18 метрів. І найбільше коштів необхідно
на встановлення риштування. На щастя, в
2013 році знайшлися гроші на реставрацію
північної частини, а зараз розпочнемо південну. Робимо по черзі, аби не перекривати
частину центрального собору. Щоб туристи
мали змогу подивитися мозаїки в абсиді і
в куполі, – розповів Анатолій Остапчук,
який вже понад 40 років займається реставрацією пам’яток.
Цьогоріч кошти для здійснення інспектування та реставрації мозаїк, фресок та
олійного живопису в південному крилі трансепту собору Святої Софії у Києві у розмірі
15 тисяч євро надає кіпрський благодійний
фонд «Левентіс Фаундейшн» (A.G. Leventis

Foundation). Він спеціалізується на пам’ятках візантійського мистецтва. Наприклад,
фінансував реставраційні роботі у Херсонесі
Таврійському, що у Севастополі.
– Роботи розділені на три етапи. Термін виконання робіт орієнтовно півроку,
до кінця 2018-го плануємо завершити.
Реставрацію зробимо своїми силами, –
зауважила гендиректор Національного заповідника «Софія Київська» Неля
Куковальська. – Свого часу нам вдалося
залучити кращих фахівців та створити у
себе школу реставрації монументального
живопису. Шукаємо молодих реставраторів,
які перейматимуть досвід.
Мозаїки, які будуть відреставровані,
належать до першої половини ХІ століття.
– Це два підкупольних паруси з євангелістами. Один з них – єдине мозаїчне
зображення, яке збереглося повністю. Також
Богоматір з композиції «Благовіщення».
І підкружна арка з 10-ма Севастійськими
мучениками, – розповів Анатолій Остапчук.
– Загальна площа близько 153 квадратних
метрів, з них 43 кв. м – мозаїки, 44 – фрески,
61 – олійний живопис.
Остання реставрація цього простору була
в 1990 році. Тоді реставратори виявили
аварійні місця – тиньк з мозаїки відшарувався від стіни, хитався, міг навіть впасти.
Головна проблема в тому, що всі зображення
на тиньку, який відшаровується від кладки,
й можливі обвали. В мозаїці тиньк взагалі
тришаровий.
Також ЮНЕСКО підтвердило отримання
гранту для НЗ «Софія Київська» та Києво-Печерської лаври на створення комплексної
системи моніторингу Софійського собору,
Печерської лаври та їх прилеглих територій.

На це виділять 30 тисяч доларів. Будуть
установлені автоматизовані датчики, які
вимірюють вологість, температуру, рівень
шуму. Завдяки цьому можна буде побачити
відхилення у показниках і вчасно запобігти
критичним ситуаціям.
– Цьогоріч ми маємо завершити повну
реконструкцію інженерних мереж, яку почали ще в 2007 році. Є проблема з електрозабезпеченням, катастрофічно не вистачає
електроенергії. Ми сьогодні забезпечені 200
кВт. Зараз побудували підстанцію з двома
трансформаторами по 1000 кВт – це 2000
кВт, тобто вдесятеро більше. Це дасть нам
можливість змінити систему художнього
освітлення в соборі. А також встановити
електричну котельню. В приміщенні Софій-

ського собору працює система теплозабезпечення ще 1956 року, вона фізично застаріла.
Але для змін потрібні інші потужності, –
поділилася Неля Куковальська. – Плануємо
завершити реставрацію консисторії. Мрію,
що науково-дослідний інститут Святої Софії, який ми створили, матиме там окреме
приміщення, бібліотеку, конференц-зал,
читальну залу, науковий архів.
Продовжуються роботи в Андріївській
церкві. Розібрано іконостас, реставруються
ікони. А біля Кирилівської церкви здійснюється підготовка до реставрації «Кутової вежі
оборонної стіни». Цей об’єкт був нічийний,
«Софія Київська» взяла його на баланс. Там
працюють археологи, нещодавно віднайшли
чотири поховання.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 31.05
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 6,2
Вологість
повітря (%) 28
о
Відчувається + 28

+28

п’ятниця, 1.06

Атм. тиск 751
о Вітер (м/с) 2,4
Вологість
повітря (%) 22
о
Відчувається + 22

+22

ЦІКАВО

Про дивні
закони

неділя, 3.06

субота, 2.06
Ясно

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 2,6
Вологість
повітря (%) 22
о
Відчувається + 24

+24

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 746
о Вітер (м/с) 5,2
Вологість
повітря (%) 41
о
Відчувається +24

ТРАДИЦІЇ

«СПРАГА»

 Якби ви були кравцем,
що живе в Афганістані, ви
отримали б тюремне ув’язнення за зняття мірок з
жінок-клієнток. Якщо б ви
були жінкою, яка користувалася лаком для нігтів, вам би
відрубали пальці.

 Якщо ви проживаєте в
штаті Міссурі, США і просто
поклали в сміттєвий пакет
порожню пляшку від алкогольного напою і вийшли
на вулицю, і при цьому вам
менше 21 року – вас можуть
оштрафувати за вживання
спиртного.
 У Мемфісі, штат Теннессі,
США, спеціальний закон забороняє жабам квакати після
11 години вечора.
 У Португалії дощ є
поважною причиною не виходити на роботу.
 У СРСР з листопада 1941
існував податок на бездітність, який становив 6%
від зарплати. Платили його
бездітні чоловіки від 20 до 50
років і бездітні заміжні жінки
від 20 до 45 років.
 У Пенсільванії автомобілі, які їдуть по дорогах штату
вночі, кожну милю повинні
вистрілювати ракету в повітря і чекати 10 хвилин, щоб
дорога розчистилася. Якщо
водій бачить стадо коней, він
зобов’язаний з’їхати на узбіччя дороги і накрити машину
ковдрою або чохлом, які були
спеціально розфарбовані
для того, щоб замаскувати
автомобіль. У разі, якщо кінь
відмовляється проходити
повз автомобіля на дорозі,
власник автомобіля зобов’язаний розібрати його і заховати частини в кущах.

50-річчя великим ювілейним
концертом на сцені київського
Палацу спорту. Це буде унікальна можливість побачити одну з
найвпливовіших груп в історії
музики. Deep Purple зіграють всі
кращі й улюблені хіти, а також
нові пісні двадцятого студійного
альбому inFinite, який і став
приводом для світового турне.

ТЕАТР

 Домашні кішки не повинні пересуватися на вулиці без
світловідбиваючих елементів
у м. Стерлінг, штат Колорадо.

 На початку ХХ століття
вагітним жінкам, щоб не повніти, лікарі радили палити.

ДОБА «МИСТЕЦЬКОГО
БЕЗВІЗУ»

+24

«Вечірка» продовжує
розповідати про дивні
закони з усього світу і
пояснює причину появи
деяких з них.

 За висміювання короля
Таїланду або його фотографії, ви на п’ятнадцять років
потрапляєте у в’язницю за
образу монархії.

ВИСТАВКИ

31 травня активно зацвітав
бузок, і навколо ставало неймовірно красиво. До речі, говорили,
що це віщує дощ найближчим
часом. Зацвітає червона конюшина. Встановлювалася тепла,
літня погода.
 Дуб розпустив листя раніше
ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим.
1 червня – Іванів день. В народі
його прозвали Довгим за те, що
в цьому місяці найдовші дні. За
повір’ям, якщо цього дня посіяти
огірки, то вони виростуть довгими.
 Перші дні червня дощові – літо
буде посушливим, без великої кількості опадів.
2 червня – Фалалія–Огірочника. Від імені християнського мученика Алалія, який за легендами
був відданий на поживу ведмедиці
та левам, але хижаки залишили
його живим. Вважається, що день
його пам’яті — найкраща пора для
сівби огірків.
 Дощ 2 червня – в грудні почнуться снігопади.

3 червня – день пам’яті святих
і рівноапостольних царів Констянтина і його матері Олени. З
перебуванням св. Олени на Сході
пов’язують віднайдення святого
хреста, на якому розіп’яли Ісуса
Христа. Цю подію Церква відзначає святом Воздвиженням
Господнього Хреста.
4 червня– пам’ять Другого
Вселенського Собору. Вселенський собор проходив у 381 р. у
Константинополі. На ньому було
вироблено формулу поєднання
трьох християнських засад – Бога
як Отця, Сина і Святого Духа, та
був канонізований «символ віри».
 Сильна роса вранці – чекай
багатого врожаю.
6 червня Микити-Стовпника.
На честь першого святого, який
обрав незвичний для Русі тип
усамітнення — стовпництво, тобто
життя у тісній хижі, влаштованій
на стовпі. Микита-Стовпник вважається заступником від лукавих
духів.
 Йде дощ – буде багато грибів.

У Музеї книги і друкарства
України триває виставка «На горі.
Ігор Костецький і доба «мистецького безвізу»», приурочена до
105-річчя з дня народження Ігоря
Костецького. У ХХ сторіччі мало
хто з українців мав настільки
системне бачення розвитку світового мистецтва та інтеграції
України у цей процес, як Ігор
Костецький. Перші видання українських перекладів Т.С. Еліота,
Е. Павнда, Ф.Ґ. Лорки, інших
першокласних митців, повного
сонетарію В. Шекспіра, а також
підтримка письменників-модерністів у еміграції – чи не найбільші здобутки української культури
повоєнної доби в «екзилі».

КОНСЕРВАЦІЯ ПУСТОТИ

2 і 3 червня в рамках архітектурного фестивалю ARCHIKIDZ!
український художник Антон
Логов створить інсталяцію «Мегаполіс», а також проведе два
хепенінга під назвою «Майбутнє
вже сьогодні». Інсталяція «Мегаполіс» — це робота про сучасне
велике місто. На спортмайданчику Unit.City, де проходитиме
фестиваль, художник розміщує
картонні коробки на підлозі. Сам
майданчик знаходиться начебто
у клітці або у відгородженому
ящику. На прозорих стінах цієї
клітки розвішані пусті білі іграшкові ведмежата.

КОНЦЕРТИ
СПРАВЖНЄ
МУЗИЧНЕ ДИВО

31 травня о 19.00 на Камерній сцені театру «Тисячоліття»
йтиме вистава «Спрага». Не відмовляйте собі в задоволенні.
Або навпаки, відмовте якомога
швидше, тому що ніхто не може
гарантувати безпечні наслідки
цієї нестриманості. Чи може
бути прощений той, хто кинув
сім’ю, захопившись незнайомкою з сумнівним минулим? Чи
гідний співчуття чоловік, до
дна вичерпаний власної хіттю?
І навіть якщо великодушна дружина прийме блудного чоловіка
назад, то вимолити прощення у
того, хто вершить божественну
справедливість, буде набагато
складніше. Але хіба має значення
майбутнє покарання, якщо ви
одержимі небезпечною пристрасною невситимою жагою?

КІНО
«КРАСУНЯ
НА ВСЮ ГОЛОВУ»

Країна: США, Китай.
Режисер: Еббі Кон, Марк Сілверштейн .
У ролях: Емілі Ратаковскі,
Мішель Вільямс, Емі Бет Шумер,
Тому Хоппер.
Тривалість: 1 год. 50 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Її життя складалося з постійних спроб сісти на дієту і
зайнятися фітнесом. «Спроба
зарахована», – подумав Всесвіт і
скинув бідолаху з велотренажера.
Дівчина вдаряється головою і
знаходить аномальну впевненість у тому, що тепер вона просто чарівна. Одна проблема — в
очах інших людей вона ні краплі
не змінилася. Загалом, красуня
на всю голову.

«ЕСКОБАР»

СМАЧНОГО!

Готуємо часниково-кропове
масло
Ароматне та смачне часниково-кропове масло
можна використовувати
для бутербродів, а й не
тільки додавати до м’яса,
риби, картоплі, каш, макаронів, запіканок, соусів.
Часниково-кропове масло
стане у нагоді, коли вам:
1. Захочеться додати родзинку до м’ясного або ж рибного стейку.
2. Потрібно заправити пельмені.
3. Хочеться збагатити ароматами суп.
4. Необхідно швидко приготувати смачні бутерброди.
Інгредієнти: 100 г вершкового масла, 1 пучок кропу, 1 зубчик
часнику, 6 крапель лимонного соку, сіль.
Приготування: Зелень миємо і даємо обсохнути, зриваємо з
пучка тільки ніжні гілочки, не чіпаючи стебла.
Масло розм’якшуємо за кімнатної температури. Подрібнюємо
кріп із часником. Змішуємо все це з маслом, додаємо сіль за смаком,
кілька крапель лимонного соку.
Формуємо з суміші ковбаску, обертаємо її харчовою плівкою та
відправляємо в холодильник.

Мелодійні чарівники від музики, фіналісти Національного
відбору на «Євробачення-2016»
– харків’яни Pur:Pur зіграють
літній сольник у Києві.
2 червня о 19.00 чистий голос
Нати Сміріної зазвучить у столичному Caribbean Club Concert
Hall. Назва групи з латинської
перекладається як «чистий». Як
каже сама Ната: «Двічі pur —
означає, що ми не просто щось
говоримо, а збираємося цьому
слідувати. Що говоримо, то і
маємо на увазі». Так само чисті
їх казкові пісні, голос Нати, незліченні експерименти, бажання поділитися своєю магією з
публікою.

ЮВІЛЕЙНА ХВИЛЯ
ХАРД-РОКУ

6 червня о 20.00 культова група Deep Purple відзначить своє

Країна: Іспанія, Болгарія, США.
Режисер: Фернандо Леон Де
Араноа.
У ролях: Хав’єр Бардем, Пенелопа Крус, Пітер Сарсгаард,
Лілліян Бланкеншип, Джулієт
Рестрепо.
Тривалість: 1 год. 46 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
«Ескобар» – хронікa злетів і
падінь найстрашнішого наркобарона світу Пабло Ескобара (Хав’єр
Бардем) та історія про його драматичне кохання з найвідомішою
журналісткою Колумбії Вірджинією Вальєхо (Пенелопа Крус) на
фоні терору, що розривав країну
на частини.
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Хитрощі, які
допоможуть
на кухні

4 – 10 червня

ОВНАМ притаманний
шалений життєвий темп, у
пориві азарту ви здатні на
геройські вчинки, однак слід пригальмувати. Події тижня мотивовані кармічно, нав’язувати власні
ініціативи не слід, дійте тільки тоді,
коли вас попросять.

«Вечірка» пропонує вам
добірку порад, які зекономлять час та зроблять
приготовлені страви
смачнішими.
 Щоб приготувати дріжджі
в домашніх умовах, треба розвести склянку борошна у склянці
теплої води і залишити на 6 годин. Тоді додати склянку пива,
столову ложку цукру, розмішати
і покласти в тепле місце.
 Щоб дріжджове тісто не
прилипало до рук при формуванні виробів, потрібно змастити руки олією.
 М’яке тісто легше розкачати, якщо накрити його пергаментним папером і розкачувати
добре прогрітою качалкою або
пляшкою з теплою водою.
 Щоб риба не розвалювалася під час приготування, її
потрібно варити невеликими
шматочками у неглибокому
посуді, а перед смаженням дочекатися, щоб сіль повністю
увібралася (10-15 хвилин).
 Щоб зварене на круто яйце
нарізати акуратними тонкими
пластинками, потрібно змочити
ніж у холодній воді – жовток
тоді не кришитиметься.

ГОРОСКОП

ТЕЛЬЦІ, живіть повно-

кровним буттям. Зміцнюйте подружні (ділові) узи,
ваш союз має стати взірцевим,
тримаючись на любові, спільних
запитах, матеріальних інтересах
та духовних уподобаннях.

БЛИЗНЯТА – таланови-

ті особи, блискучі інтелектуали, достойні поваги в
соціумі. Презентуйте себе, розпочинайте нові проекти. Але не самотужки, а об’єднавшись з партнерами, стара ділова команда (до
10 липня) грає провідну роль в
процесі роботи.

РАКИ, на роботі трудіть-

ся на мінімальних обертах,
аби зберегти душевне та
фізичне здоров’я. Тоді вдасться
реалізувати те, що давно хочеться, тут шлагбаум відкрито.

ЛЕВИ, рідна оселя – міс-

Фото Олексія ІВАНОВА

СКАНВОРД
законодавство

це благодаті. Спробуйте
знайти в звичних справах
додаткові приємні сторони, вдихнути в них наснажливий дух. Тоді
ентузіазм примножиться, продуктивність праці зросте.

ДІВИ, професійна сфера,

м’яч у воротах

бізнес – це поле престижних
випробувань, наповнене
відкриттями, донині недоступними. Тут ви блискучий детектив,
розвідник, здатний докопатися
до істинної суті.

художній твір

пісня на
честь коханої

ТЕРЕЗИ, рух – це жит-

від шиї до руки
їжа серед дня

 Щоб варені яйця легше
чистилися від шкаралупи, після
варіння їх відразу слід опустити
у дуже холодну воду.
 Яйця під час варіння не
тріснуть, якщо на дно каструлі
покласти перевернуту догори
дном тарілочку.
 Бульйон з замороженого
м’яса завжди непрозорий. Щоб
цього уникнути, треба покласти у каструлю добре вимиту
яєчну шкаралупу (краще у марлевій торбинці – так її легше
видалити, і не станеться нічого
страшного, якщо вона випадково розкришиться).
 Готуючи страви з квашеної
капусти, додайте 1-2 столові
ложки яблучного соку чи компоту з сухофруктів – і неприємний
запах капусти зникне.
 Достатньо натерти часником салатницю, щоб страва
набула приємного часникового
запаху.
 Щоб страва не «втекла»,
змажте краї каструлі будь-яким
жиром.
 Лимони добре зберігають
у банці, на дно якої насипаний
шар солі.
 Гірчицю можна зробити
смачнішою, якщо додати до неї
трошки меду, а засохлу гірчицю
можна «освіжити», додавши
дрібку солі та ложечку оцту.

італійський
бог лісів,
тварин

все чисто і
прибрано

СКОРПІОНИ, поміркуй-

духовий
інструмент

те, що для вас найцінніше
в житті, визначтесь, розставте пріоритети і примудряйтеся танцювати під дудку інвесторів, одночасно займаючись
улюбленими справами.

найкращі

СТРІЛЬЦІ проходять

гойдалка

невелика
лялька

турецьке
сукно білого
кольору

яскравий
папуга

прикраса –
символ
шлюбу

судова особа
в стар. Римі

поперечні
нитки тканини

троянда

КОЗЕРОГИ, граючи за

прикраса – щит з
емблемою,
написами

чужими правилами, зберігайте почуття власної гідності, будьте в міру послужливими, можна скористатися
посадовими важелями з метою
допомогти іншим, тоді матимете
найбільший успіх.

козак, що
бив у тулумбаси

циганка Старицького

магічні засоби, дії

кораловий
острів

Греція
льотчик –
майстер

держава

зузір’я, гроші,
муз. інструмент

рубікон в партнерстві.
Об’єднуйтеся (женіться),
закладається база співпраці на
майбутній рік. Чи розлучайтеся,
якщо ділові компаньйони не вписуються у вимоги часу. Вам потрібні надійні, грамотні, досвідчені союзники, які не підведуть.

рідина від
напруженої
роботи

друга літера бойове шикуарабської вання піхоти
абетки
(військ.)

предмет
столового
прибору

сканд. верховний бог

мусульманство

добре, в
порядку
(розм.)

араб. бубон

тєдайний тонік. Кинувши
якір в сімейних водах, де
нудно й тяжко – зачерствієте душею. Віддайте швартови і вперед
(якомога далі від домівки) за трепетом наснажливих вражень!

найвищий титул монарха

безліса
рівнина

ВОДОЛІЇ,

годі воювати,
час перекувати мечі на орала, відродити в серці любов
і мирно та дружно далі крокувати
в ногу з благовірними – вони визнали свої помилки і проходять
стадію духовної трансформації,
успішно поряд з вами еволюціонують..

РИБИ – везучі, мудрі, ча-

рівні, взірець, авторитет для
оточення. Дисциплінуйте
себе, розробіть чіткий графік дій,
аби скрізь встигнути і головне –
влаштувати особисте життя.

птах з жіночим обличчям
і грудьми
(міф.)
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