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На житловому масиві Осокорки збудували першу в Україні
енергоефективну та «розумну» школу – на 36 класів і майже
1100 учнів.
– У будівлі будуть розміщені новостворена початкова школа № 334 та ліцей
«Інтелект»… Школа побудована та оснащена відповідно до принципів «Нового
освітнього простору» – мотивуючий простір і креативність, технологічність,
енергоефективність та інклюзивність, – сказав перший заступник голови
КМДА Микола Поворозник, який перевірив готовність навчального закладу
до початку занять.
Тут, окрім навчальних класів, є спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи,
лінгафонні кабінети, класи образотворчого та музичного мистецтва, спортивні
зали, актова зала зі звуковим та світловим обладнанням, бібліотека, медичний
блок із процедурним та терапевтичним кабінетами, а також кабінет психолога і
соціального педагога.

КОМУНІКАЦІЇ

МЕГАПОЛІС

Must read: що
читають голови
районів столиці
Продовження на 4-й стор.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Комфортні умови
та знання для життя


ЩО ЧЕКАЄ СТОЛИЧНИХ
ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ У ЦЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Освіта є одним з пріоритетних напрямів діяльності міської влади. Щорічно бюджет галузі
зростає: у 2018-му на освіту було виділено 13
млрд гривень, що на 2,7 млрд більше, ніж у
2017-му.

Продовження на 5-й стор.

Кияни почали
голосувати
за проекти
Громадського
бюджету
24 серпня в столиці розпочалося
електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3.
За результатами експертизи та
публічних обговорень, до голосування допущено 940 проектів
на суму понад 510 млн грн. До 15
вересня кожен киянин може віддати голоси за п’ять вподобаних
ініціатив.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Дім, що зігріває серця
На житловому масиві «Совки» є не зовсім звичайний будинок. У цьому триповерховому особняку мешкають одразу
кілька сімей, чиї діти лікуються від смертельного недугу в
Інституті раку. Утримувати його допомагають благодійний
фонд «Запорука», італійські доброчинці, вітчизняні компанія
Moneyveo та Благодійний фонд «Помагатор».
Продовження на 12-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Синє озеро отримає
парк
850 тисяч гривень із Київського міського фонду охорони навколишнього середовища виділено на цей рік для розробки
та реалізації проекту розчищення та благоустрою унікального Синього озера на житловому масиві Виноградар. Роботи
доручено комунальному підприємству «Плесо».

Продовження на 6-й стор.
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Продовження на 13-й стор.
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ФОТОФАКТ

ОСВІТА

Віталій Кличко: «Київ вкладає
найбільше коштів в освіту
і Нову українську школу»
Освітня галузь є одним із
пріоритетних напрямів,
в які місто Київ вкладає
кошти. Про це заявив мер
столиці Віталій Кличко в
ефірі телеканалу «Київ».

Вулиця Леонтовича стане безпечнішою
На вулиці Леонтовича завершено реконструкцію, в рамках якої міські служби ввели ряд рішень, що сприяють підвищенню
безпеки дорожнього руху та зменшенню
заторів у години пік.
На цій вулиці замість асфальту використовували
новий покращений матеріал – полімерасфальтобетон.
Він більш довговічний.
– На Леонтовича, впорядкована зона для паркування автомобільного транспорту. Передбачені місця
для паркування автомобілів людей із обмеженими
можливостями. Це і є європейський стандарт доріг.
І вони мають бути всюди у столиці, – зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.
Головна новація, запроваджена при реконструкції
вулиці – так звані антикишені на перехрестях, що
виключають парковки біля пішохідних переходів
вздовж тротуару. Таким чином, пішохід виходить на проїжджу частину в зоні огляду водіїв, а
загальна довжина пішохідного переходу – тобто
небезпечної зони перетину пішоходів і автомобілів – скорочується.
Крім цього, фахівці Центру організації дорожнього
руху встановили світлофорний об’єкт на виїзді з
вулиці Леонтовича на вулицю Богдана Хмельницького, що забезпечить надійне регулювання руху
транспорту і підвищить безпеку пішоходів. Тротуари
і зони пішохідних переходів на вулиці Леонтовича
захищені стовпчиками для запобігання паркування,
всі переходи обладнані зниженнями бордюрів – для

ПРИЄМНА НОВИНА

Поліцейські патрулі
отримають мотоцикли
зручного з’їзду людей на інвалідних візках і з дитячими колясками.
До речі, у Києві цьогоріч капітально відремонтовано кілька основних магістралей на в’їздах у місто.
Також зробили капітальний ремонт на великих
транспортних артеріях і деяких центральних вулицях
столиці. Як зазначив Віталій Кличко, усі ремонтні
роботи у місті тривають згідно графіка.
Він нагадав, що за попередніх два роки у Києві
капітально відремонтували 502 кілометри доріг та
проїздів. І як мінімум 300 кілометрів буде оновлено
цьогоріч.

ТУРБОТА

КОРОТКО

Київський молодіжний центр спільно з Всеукраїнським
благодійним фондом «Миру і добра» організували благодійну акцію School bag. Її мета – надання матеріальної
допомоги соціально незахищеним категоріям до свята
Першого дзвоника.

 У День знань, 1 вересня, о 15.00 на Оболонській
набережній стартує Всеукраїнський Олімпійський
урок. Цьогорічне свято буде
присвячено ІІІ літнім Юнацьким Олімпійським іграм, які
на початку жовтня відбудуться
у Буенос-Айресі.

До початку навчального року –
благодійна акція

В рамках акції соціально активні підприємства України беруть
участь у зборі матеріальної допомоги дітям до початку нового навчального року.
– Невелика допомога у вигляді дрібниць, таких як зошити, ручки,
олівці, можуть підвищити у дітей, які потрапили в складні життєві
обставини, мотивацію до навчання, – каже директор Київського
молодіжного центру Анна Куценко.

ТРАНСПОРТ

Тролейбус з’єднає
два вокзали

Тролейбус номер дев’ять,
який раніше курсував від
аеропорту «Київ» до площі Льва Толстого, змінив
маршрут і почав робити
зупинку на Південному
залізничному вокзалі.
Крім цього, маршрут тролейбуса продовжено до станції метро
«Палац спорту». Такі зміни відбулися за ініціативою «Укрзалізни-

Віталій Кличко підкреслив, що
головне завдання влади зробити
так, аби школи були забезпечені
необхідним обладнанням, сучасними меблями. Зокрема на підготовку
до нового навчального року та
осінньо-зимового періоду цього
року місто виділило 1,8 млрд грн.
Також значні кошти спрямовують
на будівництво та реконструкцію
шкіл та дитячих садочків. За останніх чотири роки черга в садки
скоротилася на 12,6 тисяч місць.
– Ми будуємо нові дитячі
садки найвищого рівня. І можу
сказати, що за три останніх роки
було побудовано чи повністю реконструйовано 19. Цьогоріч ми
відкриваємо загалом ще 8. Сучасних – з басейнами, з новими

майданчиками, спортивними та
музичними залами. Що стосується
шкіл – цього року ми відкриваємо
3 навчальних заклади. Наші діти
повинні навчатися в комфортних
умовах. Це – наша головна інвестиція у майбутнє, – сказав мер.
У 2018 році на освіту з міського
бюджету виділили 13 млрд грн, це
майже на 2,7 млрд грн більше, ніж
у 2017-му. Київ – єдиний регіон
в Україні, який надав найбільше
коштів на впровадження концепції
Нової української школи.
– Держава нам виділила майже
70 млн грн. Місто ж мало віднайти
решту – 30 відсотків. Але ми збільшили нашу частку в 6,5 разів! І
виділили на втілення цієї концепції
безпрецедентну суму – понад 150
млн гривень, – підкреслив мер.
На ці кошти кожен район облаштує для маленьких киян класи
та приміщення новими партами-трансформерами, «живими
підлогами», сучасними меблями,
комп’ютерами.

ці» заради комфорту пасажирів,
які подорожують двома видами
транспорту – літаком і залізницею.
До речі, в Київському аеропорту «Київ» почалося будівництво
нового пасажирського терміналу.
Згідно з планом будівництва, нова
секція дозволить зняти навантаження з реєстраційних кабінок в
інших секціях, а також забезпечити
безпеку навантаження пасажирів
під час посадки і прибуття.

 У Києві (Оболонь) з’явився
новий мурал. Український
художник Олександр Корбан закінчив символічний
малюнок під назвою «Коли
багаті воюють, бідні помирають». Ідею автор виношував
довгий час. А надихнули його
на роздуми та переживання
безкінечні трагедії, що відбуваються кожного дня в різних
куточках світу – зміст муралу
залишається актуальним для
всіх нас.
 На вулиці Грушевського
завершено роботи з влаштування острівця безпеки для
пішоходів. Також на підходах до пішохідного переходу
покладено тактильну плитку
для людей з вадами зору. Тепер вони можуть перетинати
проїжджу частину, зупинившись, у разі необхідності, на
острівці безпеки.

У Києві отримала сертифікати перша група інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції. Їх готували
канадські спеціалісти упродовж двох місяців.
16 столичних патрульних поліцейських отримали сертифікати інструкторів, завершивши
двомісячний спеціалізований
курс керування мототранспортом. Вже наступного року вони
навчатимуть тих, хто сяде на
мотоцикли та з новими можливостями забезпечуватимуть
безпеку у місті.
Основним завданням нового підрозділу патрульних на
мотоциклах стане прибуття до
важкодоступних місць – тобто
туди, куди швидко не зможе при-

бути автомобільний патруль. В
основному йдеться про місце
ДТП, надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних
документів, регулювання потоку
транспорту тощо.
– Вони будуть розвантажувати
дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту.
Це маневровий транспорт, який
першим прибуватиме на місце, –
розповів начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков. – Всі патрульні
мають досвід їзди на мотоциклах.
Перед навчанням вони пройшли
відбір, після якого були допущені
до проходження курсів.
Протягом курсу інспектори засвоїли тактику дій під час охорони
публічної безпеки, дорожнього
руху та масових заходів.

ПРОЕКТИ

Міст Патона потребує
ремонту
Через тривалу експлуатацію на металоконструкціях та
металевих поперечних балках мосту Патона відбуваються
незворотні процеси корозійних пошкоджень.
Аби своєчасно та комплексно виконати ремонт одного з ключових мостів столиці, Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА «Про перерозподіл видатків
бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
на 2018 рік». Цей документ передбачає виділення 4 мільйонів
гривень на проведення чергового спеціального комплексного обстеження конструкції мосту Патона, за результатами якого буде
визначено обсяг необхідних робіт та розроблятиметься проект
майбутньої реконструкції.
Роботи з реконструкції здійснюватимуть спільно з Інститутом
електрозварювання ім. Є. О. Патона. Проект розроблятимуть уже
цього року. На комплексне обстеження моста виділено 4 млн гривень. За результатами обстеження визначать обсяг необхідних
робіт майбутньої реконструкції.
Нагадаємо, що міст через Дніпро Є. О. Патона був введений в
експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у
2004-му, коли демонтували трамвайні колії. Із того часу поточні
ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках.
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ЗЕЛЕНА ЗОНА

КОРОТКО

Парк на мотузках
На вулиці Драгоманова планують створити мотузковий
парк. Зокрема тут буде облаштовано мотузкові доріжки,
об’єднані у маршрути, розташовані на поверхні землі та
між стовбурами дерев на певній висоті.
Земельна ділянка, на якій передбачається створити цю зону
відпочинку, входить до переліку озеленених територій Позняків
відповідно до Програми розвитку зеленої зони м. Києва та концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста. За
побажанням мешканців мікрорайону, парк відпочинку на вулиці
Драгоманова, 31 отримав назву «Позняки».
Для створення парку проведуть конкурс із залученням інвестора. Це передбачено відповідним розпорядженням КМДА. Межі та
розмір земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту
остаточно буде визначено під час розроблення техніко-економічних показників.

ЗДОРОВ’Я

«Швидка» працюватиме
по-новому
З 1 вересня роботу невідкладної медичної допомоги
переформатують – її бригади переходять в підпорядкування Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф в Києві.
За словами Валентини Гінзбург,
директора Департаменту охорони
здоров’я, зміни в діяльності служби
позитивно позначаться на наданні
медичної допомоги – її зручніше
буде отримувати й при цьому підвищиться якість послуг.
Що ж чекає на киян? По-перше,
для отримання невідкладної допомоги потрібно набрати короткий
номер телефону (вже відомий) 103.
По-друге, буде вестися аудіозапис
розмови з диспетчером (при цьо-

ПЛАНИ

Оновлять
спортивнооздоровчий
комплекс

му автоматично ідентифікується
телефонний номер абонента), що
посилює контроль за наданням
допомоги вже на етапі виклику.
По-третє, всі виклики буде приймати фахівець, який миттєво визначить за симптомами, якої саме
допомоги потребує пацієнт.
Крім того, в профільному департаменті зазначають, що відповідно до договорів про медобслуговування населення (за
програмою медичних гарантій,
які Центр первинної медико-санітарної допомоги Києва уклав з
Національною службою здоров’я
України) сімейні лікарі, педіатри
та терапевти також можуть надавати невідкладну допомогу: по
буднях – з 8.00 до 20.00, у вихідні
та святкові дні – з 9.00 до 15.00.

 На Солом’янці з’явиться нове футбольне поле
зі штучним покриттям.
Проект реалізують в рамках
Громадського бюджету. Майданчик побудують в школі
№ 187 на вулиці Волгоградській, 23. Як повідомив
депутат Київради Андрій Андрєєв, підрядна організація
вже веде будівельні роботи.
 КО «Київзеленбуд» розробляє проект капітального
ремонту та благоустрою
парку біля озера Лебедине в
мікрорайоні №6 на Позняках. Місцева громада запропонувала закласти інклюзивні рішення планування
благоустрою парку, зокрема
таких його елементів, як
дитячі та фітнес-майданчики,
прокат велосипедів і човнів.
 На вулиці Солом’янській, 33 (Солом’янський
район) за кошти Громадського бюджету реконструювали баскетбольний
майданчик. Його можна
використовувати також для
гри в теніс і волейбол.
 На ВДНГ пройшов забіг
у пам’ять про загиблих
воїнів АТО «Шаную воїнів,
біжу за Героїв України».
Учасники забігу подолали 5
км з ім’ям одного із загиблих
героїв на стартовому номері.
У заході взяли участь родичі
загиблих воїнів, спортсмени,
ветерани АТО, представники
спілок учасників АТО та інші
громадяни.

Презентували унікальну
«Книгу Миру»
Створювали її майже три роки діти військовослужбовців з
усіх регіонів спільно зі своїми однолітками з українських
діаспор США, Канади, Туреччини, Португалії, Іспанії та
Хорватії.

Вони вклеювали сімейні фото зі своїми батьками і вписували
побажання мирного і щасливого життя. Фінальний розділ створили
діти бійців з Києва та області. Цей національний проект покликаний
стати літописом життя до і після подій на сході України та в Криму.
Книга – послання майбутнім поколінням про цінності мирного життя.
Її передадуть до Музею подарунків Президента України як експонат.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Нова система виявляє
ВІЛ-інфекцію
Запроваджено нову сталу
систему виявлення ВІЛ-інфекції та надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим
людям.
Вперше у Києві лікарі первинної ланки почали тестувати
своїх пацієнтів на ВІЛ-інфекцію.
Сімейний лікар під час прийому

має можливість у себе в кабінеті
зробити пацієнту швидкий тест на
ВІЛ-інфекцію. У 10 районах модернізовано кабінети лікарів-інфекціоністів. Тепер вони надаватимуть
антиретровірусну (АРВ) терапію
та медичну допомогу ВІЛ-інфікованим. З міського бюджету на
закупівлю швидких тестів було
виділено понад 6 млн грн.

ФЕСТИВАЛЬ

ЗАКОН Є ЗАКОН

Workout Fest зібрав найсильніших

Суд заборонив
«Фанплиту»
випускати
ДВП

Відбувся міжнародний спортивний фестиваль Workout
Fest 2018.
Захід в столиці зібрав понад 180
спортсменів з 34 міст України та
більше 20 атлетів з 14 країн світу.
У змаганнях брали участь як
спортсмени-любителі, так і атлети-професіонали різного віку і
національностей, а також люди з
обмеженими фізичними можливостями.
Особливістю чемпіонату 2018
року стало розширення вагових категорій і додаткові жіночі категорії. Програма рекордів доповнена
номінаціями для дітей – «Підтягування на турніку» і «Віджимання на брусах», «Віджимання від
підлоги».

У Святошинському
районі планується
відновлення роботи
спортивно-оздоровчого
комплексу (вул. Кучера, 5) після реконструкції.
Внаслідок реконструкції
будівлі буде відновлено
роботу малого басейну (для
дітей до 3-х років) і лікувально-плавальний басейн
(для дітей від 3,5 до 10
років), зали ЛФК з тренажерами, а також відремонтовано роздягальні, кімнати
для спортивних занять,
зона відпочинку та інші
приміщення. Планується,
що заклад зможе приймати
250-300 відвідувачів у день.
Проект реконструкції
враховує сучасні експлуатаційні вимоги до спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також
потреби маломобільного
населення.
Фінансування в обсязі
6,5 млн гривень передбачено Програмою соціально-економічного розвитку
Києва на 2018 рік.

КИЇВ ЧИТАЄ

АНОНС

В Києві відбудеться
«Літературний Кураж Базар»
Цього року «Кураж Базар» і онлайн-книгарня Yakaboo об’єдналися, щоб створити
унікальний формат благодійного заходу —
«Літературний Кураж Базар» (8-9 вересня).
Відкриття «Кураж Базару» збігається з переїздом
барахолки на нову локацію — ВДНГ (19 павільйон).
Лейтмотивом базару стане меседж — книжки для
всіх. Тому будуть представлені найрізноманітніші
формати книг: електронні та аудіо, паперові та навіть книжки шрифтом Брайля. Не буде обмежень і

в жанрах: від найсучаснішої бізнес-літератури до
класичної художньої прози, від дитячих книг з доповненою реальністю до мистецьких видань.
«Літературний Кураж Базар» — подія, де література поєднається з музикою, спортом, кіно, бізнесом,
алкоголем, або якщо коротко — з життям. Захід
покликаний показати всеосяжність літератури, її
різні форми і формати.
Особливість заходу — його благодійна мета. Гості
долучаються до великої доброї акції з порятунку
музичних шкіл України.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив
позов Головного управління Держпродспоживслужби й вирішив повністю
зупинити виробництво заводом «Фанери та плити»
деревоволокнистих плит
(ДВП), до усунення порушень санітарного законодавства.
Такі заходи вжито у зв’язку з тим, що з 2016 року на
адресу контролюючого органу
надходять численні звернення від мешканців житлового
комплексу «Комфорт Таун» та
інших мешканців Дарницького
та Дніпровського районів щодо
негативного впливу на стан їх
здоров’я і небезпечні умови
проживання в зв’язку з діяльністю ЗАТ «Фанплит».
Так, за 2017 і 2018 роки
розглянуто понад 80 звернень
жителів. Отримано і розглянуто одне депутатське звернення
народного депутата України і
п’ять депутатських звернень
від депутатів Київради. За
результатами лабораторних досліджень, концентрація азоту
діоксиду у повітрі перевищує
гранично допустиму в 2,3-5,3
раза, фенолу – в 1,4-1,6 раза.
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Must read:
що читають голови
районів столиці
Літо – благословенна пора, коли
хочеться відпочити та почитати
щось цікаве, швидке та легке, що
не змусить напружувати мізки, а
залишить приємний післясмак. Не
дивлячись на те, що для очільників
районів це залишається однією з
найбажаніших мрій, у перервах
між офіційними звітами, прес-конференціями та численними нарадами, вони все ж знаходять час для
читання. Літературні смаки варіюються від профільної, бізнес-орієнтованої до класичної західної та
нової української.
Петро ОНОФРІЙЧУК,
голова Дніпровської
РДА:
– Із задоволенням
прочитав автобіографію
Конрада Аденауера, першого федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччини.
Прийняті ним за час перебування на посаді
канцлера (1949-1963 рр.) основні рішення
і до цього дня визначають внутрішній лад
і зовнішньополітичну орієнтацію Федеративної Республіки Німеччини. Йому вдалося здійснити неможливе – в дуже стислі
терміни «підняти» переможену країну, що
лежала в руїнах, до рівня найзаможніших,
благополучних та могутніх країн світу (Книга
«Аденауер. Батько нової Німеччини», автор
Чарльз Уільямс). Коли є нагода, насолоджуюсь романом І. Ільфа та Є. Петрова «12
стільців», який у сатиричній формі змальовує
життя у часи НЕПу. Отримую насолоду від
іскрометного гумору, «смакуючи» цитати,
які й сьогодні здебільшого залишаються
актуальними.
Володимир КАРЕТКО,
голова Святошинської
РДА:
– Я звісно читаю щочетверга газету «Вечірній Київ» та нашу районну – «Святошинські
ВІСТІ», а також оперативно про перебіг
подій у столиці читаю стрічку новин на
сайті «Вечірки». Столичних інформаційних
ресурсів не так багато, тому новини «Вечірки» переглядаю щодня між нарадами
або виїздами по району. Специфіка роботи
вимагає постійного контролю за всім, що
відбувається в районі – і на будівництво
треба заїхати, і перевірити харчоблок, і
ремонт шляхопроводу, тому часу на книжки
залишається не багато. Але під час літньої
відпустки читав останній світовий бестселер
«Інферно» Дена Брауна…
Віктор СМИРНОВ, голова Подільської РДА:
– Не можу себе віднести до читачів, котрі
на день-два можуть
поринути з головою у
світ однієї книги. Надаю
перевагу читанню, обмірковуючи, аналізуючи та проектуючи новий досвід на наше
реальне життя. Наразі мене більше цікавлять
книги, які змінюють світогляд дорослої
людини, дають можливість нестандартно
поглянути на, здавалося б, прості й вже
усім давно зрозумілі речі… Я усвідомлюю,
що час невпинно змінюється і вимагає від
нас ефективного реагування на всі його
виклики, потребує нових підходів до вирішення завдань. Тому, зараз на моєму столі
книга – «Команда команд. Нові правила

взаємодії у складному світі». Вона більше
бізнес-орієнтована, але приклади та ситуації, які описують автори, дають можливість
застосувати їх як у маленьких колективах,
так і в державному управлінні, яке зараз
реформується. У книзі йде мова про те, що
світ змінюється і ми повинні змінюватися
разом з ним, не оптимізувати систему, а
адаптуватися до сучасності, мислити гнучко.

зосередження уваги читача. Такі книги
допомагають зняти напругу після важкого
робочого дня. У фавориті українська проза
авторів Сергія Жадана та Василя Шкляра,
проте до вподоби й культовий арт-хаус Чака
Поланіка, Джеймса Бейкера. Зокрема читаю
твори Віктора Пелевіна, Харукі Муракамі та
періодично перечитую класику Джоржда
Орвелла і Олдоса Хакслі.

Сергій МАРТИНЧУК,
голова Печерської
РДА:
– Щоранку надаю перевагу стислому огляду
аналітичної преси про
найважливіші події в
Україні та світі. З приводу професійних
моментів, звичайно, я знаходжу час, аби
ознайомитися з офіційними новинами Кабміну та Верховної Ради… Щодо літератури
художньої, тут суцільний потік вподобань,
якщо виокремити найулюбленіше, серед
моїх фаворитів – один із найзагадковіших
письменників Микола Гоголь. Із задоволенням й не раз перечитував твори цього автора.
Через такий факт, як брак часу, залишається дуже мало місця для прочитання
видань з орієнтованістю на власні захоплення. Але якщо випадає така нагода, то
це тематичні видання в жанрі автопреса.

Петро ЗАХАРЧЕНКО,
в. о. голови Дарницької РДА:
– У зв’язку з виконанням обов’язків голови часу стало менше.
Знаходжу можливість
читати твори, що надихають та мотивують.
Нещодавно прочитав автобіографічну сповідь Радханатха Свамі «Подорож додому».
Легка розповідь про серйозні речі – пошук
людиною себе у цьому багатовимірному
світі. Зараз перечитую роман Марії Матіос
«Чотири пори життя». Отримую позитив від
прочитаного цієї української письменниці,
де є історія, психологія, філософія і людські
серця…

Геннадій ЗАБОЛОТНИЙ, голова Деснянської РДА:
– Коли мене питають,
якій літературі я віддаю
перевагу, завжди вагаюся який твір чи про якого
автора варто згадати першим. Читати полюбляю, тому в домашній бібліотеці маю
вдосталь різноманітних книг. В основному
це література, яка вимагає абсолютного

Максим ШКУРО, голова Солом’янської РДА :
– Серед нещодавно
прочитаних видань –
книги про розвиток Києва у різні історичні періоди. Це «Поштова площа
– ворота Подолу» Михайла Кальницького,
«Київське лівобережжя: від Соцмістечка до
Березняків». Одна з найцікавіших − книга
«Малі ріки Києва та їх дослідники» Кирила
Степанця, де описано відомі та маловідомі
струмки й ріки, зокрема легендарні Почайну
та Либідь, остання, до речі, бере початок
на Відрадному.

Вибір редакції:
Громадський проект №957
«Київ читає»
У громадському бюджеті Києва бере участь ініціатива «Київ читає», яка має на меті
зробити читання популярним і допомогти столиці здобути статус «Всесвітньої книжкової
столиці». Ініціатива об’єднає громадські організації, лідерів думок, ЗМІ, соціальні медіа
для формування громадської думки про важливість читання, просування української книги,
підтримки інтелектуального розвитку киян.
Проект «Київ читає» передбачає створення нових можливостей для читання та креативну інформаційну кампанію із розробки ключових повідомлень та сучасного брендингу
проекту. Заплановані також дитяча програма на базі бібліотек, студентський фестиваль
«Читач року» на базі наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка,
проведення заходів та підготовка документів для подачі в ЮНЕСКО на конкурс «Всесвітня
книжкова столиця».
Підтримати та проголосувати за проект «Київ читає» можна за посиланням
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/957
Спільнота проекту у мережі Фейсбук www.facebook.com/groups/KyivChytae.

Готуємо видання «Наш Солом’янський
район» − першу популярну книгу про історію та сьогодення одного з найбільших
київських районів, що географічно охоплює
територію від Шулявки до Батиєвої гори та
від Солом’янки до Жулян.
У відпустці читаю історичні книги англійською мовою. Це допомагає підняти рівень
англійської. Зараз читаю книгу «Ганнібал»
Патріка Ханта про похід карфагенського
полководця та його перехід із військом і
слонами через засніжені Альпи.
Олег ГАРЯГА, голова
Шевченківської РДА:
– Нещодавно прочитав декілька книг, від
яких отримав справжнє
задоволення. Розповім
коротко про кожну з
них. Жуль Верн, «Таємничий острів». Тут
є відвага, пристрасть, неприборканий
дух благородних джентльменів. Уміло
змальовується велич сміливих людей і
прагнення до пригод… Ще один твір від
якого я в захваті – «Поклик предків» Джека
Лондона. Перечитав її і зараз вона вразила
навіть сильніше, ніж в дитинстві. Ця книга
про жагу до життя, силу духу і хоробрість.
Книга американського письменника Теодора Драйзера, «Трилогія бажання» мені теж
дуже припала до душі. У романі змальовуються пригоди неймовірно обдарованого і
тямущого фінансиста, який потрясав світ
своїми задумами і їх реалізацією… Раджу
читати, адже книги дарують знання та
задоволення.
Наталія Б О Н Д А Р ,
голова Голосіївської
РДА:
– На жаль, сучасний
ритм життя та вир подій довкола залишають
не так багато часу на
читання книжок. Проте я намагаюсь знайти
вільну хвилинку – перед сном, у дорозі,
і, звичайно, у відпустці намагаюсь хоча
б трішки почитати улюблених класиків
і ознайомитись із новинками сучасних
авторів. Улюблених жанрів у літературі
не маю. В залежності від настрою можу
прочитати і серйозні книжки і легку літературу.
Під ліричний настрій люблю перечитувати вірші Ліни Костенко, або життєві
твори Діни Рубіної та Вікторії Токарєвої.
Сучасні українські автори також у центрі
моєї уваги – Юрій Андрухович, Оксана
Забужко, Сергій Жадан – намагаюсь бути
в курсі новинок популярної вітчизняної
літератури. Останнє, що згадалось з прочитаного – це книжки Жана-Крістофа
Гранже, Нейтана Хілла, Олега Гора.
Також цікавлюсь авторами, які отримали
Нобелівську премію з літератури. На жаль,
цього року нового переможця не визначатимуть, тому доведеться почекати.
Олександр ЦИБУЛЬЩАК, голова Оболонської РДА:
– Я з дитинства полюбляв пригоди та історичні книжки. Тому
моїми найулюбленішими авторами були Александр Дюма,
Фенімор Купер, Жюль Верн та Альфред
Шклярський. Став дорослішим і перейшов на детективи, з якими пройшов
певну еволюцію. На зміну «класичному»
англійському детективу Агати Крісті та
Честертона прийшов «крутий» детектив з
Америки Чейза та Хеммета. Зараз світову
детективну моду диктують скандинави. Я
просто «проковтнув» трилогію «Міленіум»
Стіга Ларссона і з нетерпінням чекаю кожну нову книжку Ю Несбе. З українських
письменників – безумовно треба читати
Сергія Жадана. В його творах українці
зображені максимально правдиво. Без
прикрас, чесно та відверто.
На жаль, робочий графік не дає вдосталь
часу на книжки, у класичному розумінні.
Але я знайшов для себе вихід – аудиокниги.
Поки їду в автомобілі на зустріч, встигаю
прослухати одне-два оповідання О.Генрі.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Комфортні умови
та знання для життя
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Все, що потрібно
учневі: місія
здійсненна
Марія КАТАЄВА



ЩО ЧЕКАЄ СТОЛИЧНИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ У ЦЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Марія КАТАЄВА

Освіта є одним з пріоритетних напрямків
діяльності міської влади.
Щорічно бюджет галузі
зростає: у 2018-му на
освіту було виділено 13
млрд гривень, що на 2,7
млрд більше, ніж у 2017му. За ці кошти навчальні
заклади ремонтуються і реконструюються,
будуються нові. А 34
тисячі «першачків» вже
у вересні розпочнуть
навчання за концепцію
«Нова українська школа», на реалізацією якої
Київ виділив найбільшу в
Україні суму.
У САДОЧКИ
БЕЗ ЧЕРГ

У серпні в місті вирують шкільні ярмарки –
на учнів чекає новий навчальний рік. Як дізналася «Вечірка», шкільна форма, що не є
обов’язковою, досі користується попитом. А
рюкзаки та канцелярське приладдя можна
знайти на будь-який гаманець.
ЗРУЧНО І ПРАКТИЧНО

до себе дітей, створюємо цільовий
фонд вирівнювання. Щоб не було
недофінансування.

результатами ЗНО з математики у нас
найбільша кількість 200-бальників
Розпочнемо з новин в дошкільі водночас найбільша кількість виній освіті. За кілька років кількість
пускників, які мають низький рівень
бажаючих записатися до дитячих
ПАРТИ-ТРАНСФОРМЕРИ, знань. Тобто математика у нас гарна
садочків вдалося зменшити в шість
ЛЕГО ТА СВІДОЦТВО
елітарна і погана загалом. Напевно,
разів – сьогодні місця потребують
ДОСЯГНЕНЬ
ми неправильно вчимо. Дітям нудно
3,2 тисячі дітей. Це стало можливим
В країні впроваджується освітня вчити готові алгоритми – потрібно
завдяки будівництву нових садочків, реформа – 12-річна система навчання давати їм фінансову грамотність, екореконструкції старих.
та концепція «Нова українська шко- номічну компетентність, прикладні
За останні чотири роки у столиці ла». Головна мета школи залишається завдання, – впевнена Лілія Гриневич.
було побудовано або повністю ре- незмінною – навчити дитину, а ось
Щоб таке навчання стало можливим,
конструйовано 19 дитячих садочків. методи змінюються. Більше уваги при- потрібно нове освітнє середовище.
Цьогоріч відкрито вже 3 дитсадки. ділятиметься тому, як дитина може Тому з міського і державного бюджету
До 1 вересня планується відкрити і використовувати знання на практиці, виділені кошти на обладнання для
реконструйований садочок № 260 в у власному житті.
класів: парти-трансформери, що легко
Оболонському район (це додаткових
– Перший місяць в першому класі – пересуваються, нова техніка, розви260 місць). А до кінця року маленьких адаптаційний. Дітей не будуть садити вальні ігри.
вихованців приймуть ще 4 реконстру- за підручники, а оз– Київ посилейованих садочки – у Голосіївському, найомлюватимуть
но працює, щоб 1
Оболонському, Дарницькому і Печер- їх зі школою і кла- Головна мета школи зали- вересня майже 34
ському районах.
сом, вироблятимуть шається незмінною – нав- тисячі першокласЄ амбітні плани – за рік-два повні- правила взаємодії, чити дитину, а ось методи ників розпочали
стю задовольнити потреби у місцях в алгоритми дій в різнавчання у рамках
змінюються.
садочках.
них ситуаціях. Оціконцепції «Нова
– Щоб покращити якість послуги, нок не буде. Натомість ми запроваджу- українська школа». Держава нам дала
стимулювати створення гарних умов, ємо свідоцтво досягнень, яке вчителі 69,6 млн грн. Місто ж замість 30% збільми запровадили принцип «гроші хо- даватимуть батькам після кожного шило свою частку в 6,5 раза. І виділило
дять за дитиною». Київська міська семестру. В ньому – характеристи- на втілення концепції безпрецедентну
рада підтримала його у формі нового ки дитини за різними показниками: суму – понад 150 млн гривень. Тож у
порядку фінансування дошкільних вміння вирішувати конфлікти, брати середньому у місті на кожного «пернавчальних закладів на основі базового на себе відповідальність, – пояснила шачка» – по 6,3 тисячі гривень, – підфінансового нормативу. І з 1 січня міністр культури Лілія Гриневич.
креслив Київський міський голова
2019 року будемо його впроваджуГоловна ідея «Нової української Віталій Кличко.
вати, – розповіла голова постійної школи» – компетентніше навчання.
Зміни торкнуться не тільки першокомісії Київради з питань освіти, Серед компетенцій, які виховуватимуть класників. Учні пілотного експеринауки, сім’ї, молоді та спорту Ганна у дітей, – вільне володіння мовою, менту, що торік розпочали навчання
Старостенко. – Цей механізм дасть інноваційність, культурна, екологічна, за концепцією «Нової української
змогу справедливіше витрачати кошти громадянська, навчання протягом жит- школи», продовжать це у других кламіста – заклад, де більше навчається тя, навички роботи у команді, вміння сах. В учнів 5-9 класів розвиватимуть
дітей, отримуватиме більше коштів. спілкуватися.
важливі компетенції, а у старшій школі
Але поки ми будемо переорієнто– Вперше за роки незалежності наша запроваджуються нові програми, що
вуватися, розуміти, як допомогти команда на міжнародній олімпіаді дають більше можливостей для прозакладам, де є вільні місця, залучити з математики посіла 4-те місце. За філізації.
Водночас до нового учбового року
у кожному навчальному закладі Києва
• ДО ТЕМИ
відбувалися зміни: створювалися нові
креативні інтер’єри, фасади.
– Символом сучасного освітнього
простору стала школа № 334 у Дарницькому районі, яку відкриємо до 1
У вересні відзначатиметься 100-річчя з дня народження письменника й педагога
вересня. Її почали будувати 1995 року,
Василя Олександровича Сухомлинського.
звели стіни і покинули. Два роки тому
– Якось журналіст запитав у батька, якою він бачить школу майбутнього, – пригадує
приступили до добудови, переробили
його донька Ольга Василівна. – Він назвав основні складові: особистість вчителя, який
проект. Сьогодні це найсучасніша і
цікавий учням, та наближення змісту освіти до життя дитини, до її інтересів і потреб.
найтехнологічніша школа в Україні.
Батько був переконаний, що у майбутньому проводитимуть спеціальні заняття, що
Вона енергетично незалежна, з власматимуть на меті не дати певні знання, а навчити дітей мислити, пробуджувати їх
ними тепловими насосами, замість
допитливість. Гадаю, це якраз одне з головних завдань і «Нової української школи».
традиційних дощок в класах сенсорні
Батько говорив: у наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітять
екрани, є підключення до міжнародної
думки про те, що вони ні на що не здатні. Важливе виховне завдання в тому, щоб
мережі бібліотек. Цей прорив маємо
повсякчас підтримувати і поглиблювати бажання учнів бути відкривачами.
зробити в усіх закладах освіти, – переконана Ганна Старостенко.

Сухомлинський про школу
майбутнього

У жовтні 2017 року наказом Головного управління
науки і освіти КМДА шкільна форма перестала бути
обов’язковою. Натомість в школах домовилися про
діловий стиль учнів: темний низ, жодних джинсів.
– Для батьків дуже зручно купувати форму. Не
переживаєш щоразу, в що дитину вдягнути. Для
хлопців це зазвичай брюки, різні гольфи, сорочки, а
зверху – піджак, – поділилася киянка Наталія, мати
двох школярів.
За словами продавчині Оксани, сьогодні модні не
однотонні піджаки, а в клітинку – дрібну чи велику.
Хоча класика також лишається актуальною.
– Хлопцям найчастіше обирають синю форму. А
ось дівчатам – спідниці, зазвичай чорні, гарно йдуть
плісировані, та кольорові блузи – бірюзові, рожеві.
Піджаки та сарафани користуються зараз набагато
меншим попитом, – зауважує продавчиня.
В середньому брюки для хлопців коштують від 200300 грн, піджаки – від 200-250, сорочки – від 150, а для
дівчат спідниці від 200 грн, блузи й сарафани від 250,
піджаки – від 200-250 грн. В гардеробі школяра також
все частіше з’являється вишиванка, яку вдягають на
свята. Її можна придбати від 250 гривень. Одяг краще
обирати не дешевший, а якісніший, звертаючи увагу
на безпечність матеріалу, – в такому випадку дитина
проносить його не один рік.

ВІРНІ ПОМІЧНИКИ

Важливий атрибут кожного школяра – портфель.
– Для «першачків» і старших школярів портфелі
відрізняються. Малечі потрібно, щоб була гарна фіксація, жорстка ортопедична спинка, світловідбиваючі елементи. Їх об’єм зазвичай 12-16 літрів. Старші
частіше беруть без спинки, дивляться, чи є багато
кишень, – показує продавчиня Олена.
Вартість портфелів в середньому складає
1000-1700 грн.
– Рюкзаки купуємо нейтральні, щоб ними можна
було користуватися й у місті, а не лише ходити до
школи, – пояснює мама хлопчиків Наталка.
На пеналах можна побачити різні малюнки: машини, динозаври, герої «Зоряних війн». За словами
продавців, малеча любить персонажів із мультфільмів – Ельзу з «Крижаного серця», принцесу Софію,
маленького поні, тролей…
Вартість великого пеналу – 200-250 грн, але найпростіші можна знайти від 10 грн.

ГОЛОВНЕ – ЩО ВСЕРЕДИНІ

Часи, коли діти ретельно ставилися до вибору зошитів, шукаючи на них певні малюнки, здається, минули.
– Мої хлопці вже в такому віці, коли їм байдуже,
що на обкладинці. Головне, щоб вони були не дуже
яскраві і «не дівчачі». Особливих вподобань немає.
Хоча, коли були меншими, подобалися герої «Зоряних
війн», – розповідає мати хлопчиків Наталка.
А ось дівчата вибагливіші, і на відміну від хлопців,
люблять яскраві обкладинки.
– Донька обрала зошити з кумедними тваринками,
красунями-феями, – поділилася мати п’ятикласниці
Євгенія.
Загалом тематика обкладинок шкільних зошитів
досить типова: пейзажі, види різних міст, машини та
літаки для хлопців, тваринки та красуні для дівчат,
фрукти. Трапляються персонажі мультфільмів – наприклад, вітчизняний Микита Кожум’яка. А для підлітків
випустили серію зошитів з героями серіалу «Школа».
Щодо цін, то найпростіші зошити з однотонною
обкладинкою коштують в середньому від 1 грн (12
листів), яскравіші –4,5 грн (24), 7-8 грн (48), 9 грн (60),
11-12 грн (96). Щоденники – від 10 до 45 грн. Ручки є
від 1 гривні, олівець – від 2 грн, набори фломастерів –
від 50 грн , кольорових олівців – від 20 грн, акварельні
фарби – від 12 грн.
– Зараз такий час, що можна знайти як дешеве, так
і більш якісне за нормальною ціною. Вибрати можна
що завгодно, – підсумовує киянка Наталка.
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Кияни почали
голосувати за проекти
Громадського бюджету

Марія КАТАЄВА

24 серпня в столиці розпочалося
електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3.
За результатами експертизи та
публічних обговорень, до голосування допущено 940 проектів
на суму понад 510 млн грн. До 15
вересня кожен киянин може віддати голоси за п’ять вподобаних
ініціатив.
Серед проектів найбільше загальноміських –167. У лідерах за активністю – Дарницький (106 проектів), Деснянський (98)
та Шевченківській (97) райони. Найменше
подали проектів у Печерському (42) та
Святошинському (41) районах.
Що стосується тематики, цьогоріч найбільшу кількість проектів зафіксовано у
категорії «Громадянське суспільство» – 319
ініціатив. На другому та третьому місці –
освіта та спорт: 258 та 122 проекти відповідно. Більше як півсотні ініціатив подано
також у галузі «Комунальне господарство,
енергозбереження» та «Культура, туризм».
Це проведення фестивалів, облаштування
дитячих і спортивних майданчиків, освітлення, ремонти, благоустрій, інноваційні
лабораторії та інклюзивні проекти.
За розміром бюджету переважна більшість поданих проектів (618) потребують
фінансування від 100 до 500 тис. грн,
а максимальну суму в 3 млн – лише 14
ініціатив. Для визначення проектів-переможців застосовуватиметься нова формула
– співвідношення отриманих голосів до
суми бюджету проекту. Тому малі проекти мають більше шансів потрапити у
прохідний список публічного рейтингу.
– Зауважу, кошти не видаються авторам
та командам безпосередньо. За реалізацію проектів відповідають профільні
департаменти КМДА та РДА, які у 2019
році проведуть закупівлі послуг та робіт
через систему Prozzoro, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола
Поворозник.
На реалізацію проектів ГБ-3 на 2019
рік заплановано виділити 150 млн грн.

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ
ЗА ЦІКАВІ ПРОЕКТИ

Для початку потрібно зайти на сайт
https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або
за номером чи назвою в полі пошуку 5
проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки
голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку»,
Нацбанку України (НБУ) або Електронний

цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу
КИЇВ ІD.
Після підтвердження особи банком,
система поверне на сторінку проекту, і
кнопка «Проголосувати» стане активною.
Власники картки киянина авторизуються
через «Ощадбанк».
Звертаємо увагу, що електронне голосування є абсолютно безпечним і надійним. А також воно унеможливлює
будь-яку фальсифікацію голосів.
– Нагадую, що одна особа може проголосувати лише за 5 проектів. Детальну
інструкцію, як правильно проголосувати
можна знайти на офіційному сайті КМДА.
Закликаю усіх скористатися можливістю
зробити наше місто кращим! – звернувся
до киян Микола Поворозник.
Також охочих голосувати просять
не затягувати з вибором, щоб в останні
дні не перевантажувати систему. А в
разі, якщо проголосувати не вдається,
звертатися за телефоном гарячої лінії
(044) 366-80-12.
До речі, голосувати за проекти ГБ-3
зможуть не лише люди, які офіційно зареєстровані в Києві а й ті, що тут працюють та
сплачують податки до міського бюджету.
Микола Поворозник застеріг авторів
і команди проти маніпуляцій і висловив
упевненість, що наступного року Положення про столичний ГБ знову треба
змінювати:
– Після завершення голосування за
проекти ГБ-3 ми активно попрацюємо
над змінами до Положення. Для того,
щоб Громадський бюджет-4 можна було
впроваджувати з виправленими помилками. Це початок великої роботи. Що мене
турбує найбільше? Громадський бюджет
має залишатися громадським бюджетом.
У жодному разі він не повинен використовуватися будь-якими політичними силами
для просування своїх політичних амбіцій.
Це виключно ініціатива громадян, і вона
має бути ними ж використана. Завдяки
громадському бюджету кожен може долучитися до зміни свого двору, вулиці,
мікрорайону, міста особисто.

ВІДПОЧИВАЙТЕ
З КОРИСТЮ ДЛЯ МІСТА

Цьогоріч за ініціативи Департаменту
суспільних комунікацій КМДА вперше
проводиться широка інформаційно-просвітницька кампанія на підтримку Громадського бюджету, головною метою якої
є популяризація ГБ та залучення киян до
голосування. У рамках кампанії у торгово-розважальних центрах розміщено
3D-рекламу ГБ, на зупинках – зовнішню
рекламу успішних кейсів громадських
проектів.
А особисто познайомитися з авторами та їх ідеями кияни мають змогу на

районних фестивалях ГБ, які поєднують
презентацію проектів з концертними
виступами.
– Перший фестиваль на Подолі перевершив наші очікування. Людей було багато.
Перехожі бачили яскраві виступи на сцені.
Зупинялись, слухали презентації команд.
Цікавились громадським бюджетом та
проектами. Голосували, фотографувались, навіть підтанцьовували. Панувала
дуже приємна атмосфера, де кожен міг і
відпочити, і принести користь нашому
місту та району, проголосувавши за обраний проект, – поділився враженням
представник робочої групи з організації інформаційно-просвітницької
кампанії Олексій Коваленко. – На таких
фестивалях працюють волонтери, які
пояснюють, як проголосувати в системі.
Автори проектів, які вже реалізовані,
розповідають про свій успішний досвід. А
в музичній програмі виступають учасники
«Голосу країни», «Євробачення», співочі
та танцювальні колективи.
НАЙБЛИЖЧІ ФЕСТИВАЛІ
ВІДБУДУТЬСЯ:
 30 СЕРПНЯ – парк «Відрадний»,
Солом’янський район
 31 СЕРПНЯ – парк культури та
відпочинку імені Максима Рильського, Голосіївський район
 1 ВЕРЕСНЯ – парк «Партизанська Слава», Дарницький район
 2 ВЕРЕСНЯ – парк «Молодіжний», Деснянський район
 5 ВЕРЕСНЯ – парк «Перемога»,
Дніпровський район
 13 ВЕРЕСНЯ – парк «Інтернаціональний», Святошинський район
 15 ВЕРЕСНЯ, вулиця Хрещатик
від вул. Прорізної до вул. Городецького, Шевченківський район.
ТРИВАЛІСТЬ ФЕСТИВАЛІВ
З 17.00 ДО 22.00
Кульмінацією стане загальноміський
фестиваль «Сімейне свято «Громадський бюджет Фест» на Поштовій
площі, що проходитиме 9 вересня з
14.00 до 22.00.
А 14 вересня о 12.00 від будівлі КМДА
стартуватиме авторський Автопробіг,
що креативно привертатиме увагу до ГБ
та агітуватиме голосувати за проекти.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
В ДІЇ

Звісно, найважливіший результат
ГБ – це вже реалізовані проекти. У ГБ-1
успішними стали 62 проекти і у 2018-му
реалізовано було 57 (95%). У ГБ-2 перемогу
отримав 141 проект.
– Спочатку на реалізацію було виділено 100 мільйонів гривень для 93 перших
проектів в рейтингу. А у квітні Київрада
виділила ще 50 мільйонів, і загалом кількість проектів зросла до 141. Але реалізація
проектів другої частини у зв’язку з цим
розпочалася пізніше, – розповів перший
заступник Департаменту фінансів КМДА
Олександр Корень. – Наразі понад 20 проектів вже реалізовано або знаходяться на
завершальній стадії. На інших тривають
роботи. У вересні ми отримаємо звіти
від виконавців щодо реалізації проектів
ГБ за 8 місяців – і будемо вирішувати,
які кроки необхідні, аби якнайшвидше
втілити їх у життя.
Зокрема серед вже реалізованих проектів ГБ-2 – облаштування інклюзивного
простору для слабозорих і незрячих в
бібліотеці Тичини, Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості
«Сонячний каштанчик», Kyiv RadioDay
Open Air та інші.

ОПИТУВАННЯ «ВК»

Що найбільше
запам’яталося вам
з часів навчання
у школі?
Володимир Дереза,
пенсіонер:
– До школи я ходив у тяжкі
повоєнні роки. Сім’я бідувала,
зошитів не було, тому писати
доводилося... на листках газети. А спогади про радянську
школу залишилися найкращими, бо вона
дала знання, які потім прислужилися в житті
– математику й фізику я здавав, поступаючи
у військову академію. А також школа виховувала колективізм, почуття дружби. На жаль,
учителів уже не пам’ятаю, адже минуло 70
років, але вдячний їм і досі за те, що виріс
нормальною людиною.
Ольга Шевченко,
працівник «Укрзалізниці»:
– У школі я навчалася на
«відмінно» і закінчила із золотою медаллю, отримані знання допомогли при навчанні в
університеті. Всі уроки я вчила
самостійно і допомагала однокласникам, за що
вони обдаровували мене квітами, цукерками,
подарунками. А одного разу я не змогла написати твір на тему «Що таке щастя». Вчителька
Раїса Федосіївна викликала мене в кабінет і
сказала: «Я тобі нічого не поставлю, але коли
ти виростеш, то прийди до мене і скажи, що
це таке «щастя». І от нещодавно я випадково
зустріла її, коли прогулювалася з дитиною
у візочку і сказала: «Ось моє щастя». Вона
відповіла: «Тепер я ставлю тобі п’ятірку»…
Інна Стецюк,
мерчендайзер:
– Я дуже любила навчатися
в школі і була «хорошисткою».
Любила читати – мій улюблений роман «Війна і мир», а
ще полюбляла читати вірші і
танцювати в гуртку. Одного разу, коли ми
прийшли після канікул 1 квітня до школи,
директор сказав, що канікули продовжуються,
і всі стали розбігатися. А виявилося, що це
вона так пожартувала на День сміху… Зараз
я щоразу згадую школу, коли донька йде 1
вересня в коледж, і сама хотіла б повернутися
туди ученицею. Жаль, ми пізно розуміємо,
що шкільні роки – найкращі!
Юлія Семенюк, менеджер:
– Зі шкільних років мені
найбільше запам’яталися заняття футболом. Наша дівчача
команда, у якій я була півзахисником, навіть зайняла п’яте
місце на чемпіонаті України. У
восьмому класі я «зав’язала» з футболом, бо
розуміла, що потрібно більше уваги приділити
навчанню. Також я співала в шкільному хорі,
брала участь у різних виставках.
Філіп Козлов,
студент Університету імені
Карпенка-Карого:
– Вчитися я любив, але й був
трохи «шебутним». У четвертому
класі ми з другом кілька разів
заходили до туалету дівчат і смітили на підвіконні, а прибиральниця сварила
їх… Також у туалетах було модно набивати собі
«татухи», то я десь у восьмому класі виколов на
шиї слово «леопард»… Із учителів я запам’ятав
біолога Хижку, який так захоплено розповідав
про мікроорганізми, що навіть нам було цікаво
слухати, хоча в подальшому житті ці знання й
не знадобилися… Зараз я знімаюся в телесеріалі
«Школа» – наче повернувся в своє дитинство. І
тут також відбуваються різні пригоди. Взагалі
мені було цікаво навчатися, а зараз зніматися
в кіно про школу…
Опитування провели Микола ПАЦЕРА ,
Борис КОРПУСЕНКО (фото)

програма телебачення
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06:00 ТСН
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-Забава»
09:45 Маріччин кінозал.
Мультфільм «Маша і
ведмідь»
09:55 «Світ навиворіт:
Індонезія»
11:00 «Світ навиворіт:
Індонезія»
12:00 Джонні Депп у фільмі
Тіма Бертона «Едвард
Руки-ножиці»
14:10 Майлз Теллер у
пригодницькому фільмі
«Фантастична четвірка»
16:10 Вілл Сміт і Брюс Ґрінвуд
у бойовику «Я, робот»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:40 «Ліга сміху»
02:00 «Аргумент кіно»
04:30 Мультфільм
05:00 «ТСН-тиждень»

23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змішані єдиноборства.
UFC №228. Cила і
слава: Ніч чемпіонських
поєдинків UFC»
02:30 «Облом.UA»

20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Ідеальне
вбивство»
22:30 Х/ф «Велика маленька
Я»
00:20 «Речдок»

 ICTV

 К1

05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Інсайдер
07:50 Т/с «Відділ 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Люди у чорному»
14:55 Х/ф «Люди у
чорному-2»
16:35 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20:35 Х/ф «Темна вежа»
Прем’єра
22:30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
00:15 Х/ф «Чому я?»
02:05 Т/с «У полі зору»
03:30 Провокатор

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TіBі Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 «Ух ти show»
10:50 М/ф «Всі пси
потрапляють в рай»
12:15 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»
00:15 «Вечірній квартал»
02:00 «Нічне життя»
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 Інтер

06:00 Прем’єра! «Змішані
єдиноборства. UFC
№228. Cила і слава: Ніч
чемпіонських поєдинків
UFC»
08:00 Мультфільми
10:00 Прем’єра! «Він, вона та
телевізор»
11:50 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
14:00 Х/ф «Аватар»
17:10 Х/ф «Заручник»
19:20 Х/ф «Синдбад і Війна
Фурій»
21:10 Х/ф «Сім пригод
Синдбада»

05:30 «Подробиці»
06:00 «Мультфільм»
06:25 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннім вхід
заборонений»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3 сезон»
12:10 Х/ф «Заморожений»
14:00 Х/ф «Манія величі»
16:10 Х/ф «Джентльмени
удачі»
18:00 «Крутіше всіх. Новий
сезон»

 ТРК «Київ»
07:45 «Вулкан у прямому
ефірі»
08:50 «Паспортний стіл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»
15:10 «Вікно в Європу»
15:40 «Ситуація»
15:50 «Концерт Іво Бобула
«Про любов…»
18:40 Х/ф «Манорама»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-тижневик»
21:50 Х/ф «Екзамен»
23:35 «Українська
Національна Лотерея»
23:40 «Телемаркет»
00:40 «СТН-тижневик»
01:10 «СТН-спорт-тижневик»
01:30 Х/ф «Манорама»
03:40 «СТН-тижневик»
04:10 «СТН-спорт-тижневик»
04:30 «Мультляндія»

 Новий канал
03:00 Зона ночі
05:50 Стендап-Шоу
06:45 Kіds Tіme
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:39 Kіds Tіme
08:40 М/ф «Том і Джеррі та
чарівник з країни Оз»
09:50 М/ф «Тролі»
11:40 Х/ф «Няньки»
13:30 Х/ф «Той, хто біжить
лабіринтом»
15:45 Х/ф «Той, хто
біжить лабіринтом:
Випробування вогнем»
18:15 Х/ф «Нова людинапавук»
21:00 Х/ф «Привид у
обладунках»
23:00 Х/ф «Корабельпривид»
00:55 Х/ф «Місяць далеких
світів»
02:25 Зона ночі

 НТН
05:05 «Top Shop»
06:05 «Страх у твоєму домі»
08:00 «Україна вражає»
08:55 «Страх у твоєму домі»
10:45 Х/ф «Золоте теля»
14:00 Х/ф «Сини Великої
Ведмедиці»
15:45 Х/ф «Мій володар»
19:00 Х/ф «У зоні особливої
уваги»
20:55 Х/ф «Хід у відповідь»
22:30 Х/ф «Вцілілий»
01:00 Х/ф «Тіні в раю»
02:35 «Речовий доказ»

 СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:20 Х/ф «За двома
зайцями»
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майдані
10:55 Хата на тата

НЕДІЛЯ
12:50 МастерШеф
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00 Один за всіх
22:20 Х-Фактор
01:05 Слідство ведуть
екстрасенси

 ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Мультиранок
12:00 Х/ф «Бібі та Тіна:
Зачаровані»
14:00 Чотири весілля
17:00 Х/ф «Сам удома»
19:00 Одного разу під
Полтавою
21:00 Сімейка У
23:00 Х/ф «Крадійка книжок»
01:20 Х/ф «Хіппініада, або
материк кохання»
02:50 Віталька
05:50 Корисні підказки

 Прямий
09:00 «Репортер». Новини
09:15 «Віч-на-віч» з Поліною
Головановою
10:00 THE WEEK
Міжнародний огляд
тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
11:00 «Він і Вона» з Юлією
Литвиненко
12:00 «Репортер». Новини
12:10 «Споживач»
13:00 «Репортер». Новини
13:15 Прямий ефір з
Наталкою Фіцич
14:00 «Репортер». Новини
14:10 «Віч на віч» з Поліною
Головановою
15:00 «Репортер». Новини
15:15 Прямий ефір з Юлією
Литвиненко
16:00 «Репортер». Новини
16:15 Прямий ефір з Юлією
Литвиненко

17:10 «Кисельов. Авторське»
18:00 «Репортер». Новини
18:10 THE WEEK
Міжнародний огляд
тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
19:00 «МЕМ»
20:00 «Кисельов. Авторське»
21:00 THE WEEK
Міжнародний огляд
тижня з Тарасом
Березовцем та Пітером
Залмаєвим
22:00 «Він і Вона» з Юлією
Литвиненко
23:00 «Світські хроніки»

 Україна
06:30 Сьогодні
07:10 Зірковий шлях
08:10 Т/с «Вітер в обличчя»
11:50 Т/с «Вище тільки
любов»
15:50 Футбол. Ліга Націй
УЄФА. Україна –
Словаччина
18:00 Т/с «Доля обміну не
підлягає» (1 серія)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Доля обміну не
підлягає» (закл. серії)
00:00 Т/с «Берег надії» (1,
2 серії)
01:55 Телемагазин
02:25 Т/с «Берег надії» (закл.
серії)
04:00 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
05:30 Реальна містика

 UA Перший
06:00 М/с «Гон»
06:30 Доброго ранку, Країно!
07:00 Новини
07:05 Доброго ранку, Країно!

08:00 Новини
08:05 Доброго ранку, Країно!
09:00 Новини
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Погода
09:35 Х/ф «Генріх VIII»
11:20 Казки, перевірені часом.
«Ганс, Реклі та чорт»
12:50 Погода
13:00 #ВУКРАЇНІ
13:30 Перший на селі
14:00 Телепродаж
14:20 Фольк-musіc
15:35 Д/ф «Фестивалі
планети»
16:30 Погода
16:35 Т/с «Оповідання ХІХ
століття»
18:55 Д/ф «Неповторна
природа»
19:55 Д/с «Дивовижні міста
світу»
21:00 Новини
21:25 Д/ф «Неповторна
природа»
22:00 Погода
22:10 Вечірнє шоу з Юрієм
Марченком
22:50 Д/ф «Незвичайні
культури»
23:50 Д/ф «Китайський
живопис»
00:15 Д/с «Дешевий
відпочинок»
00:40 Д/с «Дешевий
відпочинок»
01:10 Новини
01:30 Погода
01:40 Світ навколо
01:45 Д/ф «Гордість світу»
02:10 Д/ф «Смаки Культур»
03:00 Новини
03:20 Погода
03:25 Світло
04:20 Війна і мир
05:05 Розсекречена історія

ТРАНСПОРТ

Мисливці на «зайців»



КЕРІВНИК СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ВИРУЧКИ
КП «КИЇВПАСТРАНС» СТВЕРДЖУЄ, ЩО ПІСЛЯ ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОЇЗДУ
БАЖАЮЧИХ ПРОЇХАТИСЯ ЗА ЧУЖИЙ РАХУНОК СТАЛО МЕНШЕ

Петро ЗУБЕНКО

Уже минув час як комунальний транспорт столиці
перевозить пасажирів за
новим тарифом. Кияни
встигли оговтатися від першого шоку, викликаного
різким підвищенням вартості проїзду і навіть навчилися заощаджувати.
У комунальному підприємстві
«Київпастранс» і не приховують,
що кошти, зібрані від дворазового збільшення вартості проїзду
спрямують, насамперед, на підвищення зарплати своїм працівникам. Аргументи – заробітна
плата на підприємстві найнижча
серед комунальних підприємств
міста. А працюють в «Київпастрансі» – більше 9 тисяч людей, з
яких тільки водіїв понад 2,5 тисячі
та контролерів-касирів (кондукторів) – 1,5 тисячі. Контролерів
у штаті «Київпастрансу» налічується 150, хоча за штатом мало б
бути 180. Незадоволення рівнем
зарплати призвело до значного
відтоку кваліфікованих водіїв, і
аби не втратити решту фахівців,
міська влада змушена була піти
на непопулярний крок.
– Можна витратити купу грошей, купити нові тролейбуси, але
не буде кому сісти за кермо, – розмірковує начальник Служби організації збору та обліку виручки
КП «Київпастранс» Олександр
Вавринчук. – 8 гривень – це все
одно нижче собівартості, бо собівартість перевезення одного
пасажира сягає 8,7 – 8,8 грн.

Завдяки підвищенню тарифу,
уже в липні працівники «Київпастрансу» отримали зарплату на 10
відсотків більшу. А до кінця року,
їм обіцяють підвищити зарплату,
як мінімум, на чверть.
Не бояться в комунальному
підприємстві програти конкуренцію в боротьбі за столичного
пасажира і приватним перевізникам, маршрутникам, які вартість
проїзду не піднімали вище 7
гривень. По-перше, тому, що
вважають це явище тимчасовим – перегляд тарифів у «приватників» буде обов’язково. А
по-друге, не секрет, що всі пільгові категорії перевозить тільки
«Київпастранс»: є маршрути, де
частка пільговиків доходить до
70 відсотків. Про якусь виручку
говорити в цьому випадку навіть
незручно. Приватний перевізник
порушує чинне законодавство –
він або зовсім не перевозить
пільговиків, або ж обмежену
кількість – по 1-2 місця.
Важливе місце в «Київпастрансі»
відводиться контролерам.

– Чотири роки тому їх було
лише 80, – пригадує Олександр
Вавринчук, який очолив Службу
у 2014 році. – У них була низька
зарплата, сумнівні методи роботи.
Наприклад, доводився план на
штрафи, контролера примушували
викупати квитанції і потім їх реалізовувати. Усе це закінчувалося
тим, що вони знаходили якусь
«жертву», наприклад, студентку з
іншого міста, яка ще не знала, як
саме оплачувати проїзд. Людину
заганяли в кут і вимагали сплатити
штраф. Зрозуміло, що й нарікань
на їхню роботу було дуже багато.
Перше, з чого ми почали – поламали сумнівні схеми...
Сьогодні київського контролера
можна розпізнати здалеку (чим
користуються пасажири, які не
надто охоче платять за проїзд).
Фірмовий одяг, з прозорими кишенями, у яких лежать жетони та
посвідчення. І жодного плану на
штрафи. Єдиний план, який залишився, на кількість перевірених
одиниць транспорту. Щоправда, є
«залізна» мотивація: більше при-

• ДО ТЕМИ
Київ готується ввести електронний квиток на основі безконтактної
електронної пластикової картки. Сьогодні називається кінцевий термін
15 грудня. Для оплати проїзду е-квиток слід прикласти до спеціального
пристрою – валідатора, який зніме відповідну суму. В залежності від того,
який вид оплати буде прийнято у місті, може оплачуватися одна поїздка або
умовні години користування громадським транспортом. При цьому картка
буде єдиною для всіх видів міського транспорту.
Придбати разові квитки та проїзні електронні картки можна буде в інформаційних терміналах у метрополітені та спеціальних терміналах (у них
же й поповнити картку), на зупинках, а також у кіосках та центрах надання
адмінпослуг.

Сьогодні київського
контролера можна
розпізнати здалеку (чим
користуються пасажири,
які не надто охоче платять за проїзд)
несеш у касу, більше отримаєш на
руки. Середня зарплата сьогодні – 9
тисяч гривень. А є контролери, які
отримують до 15 тисяч на місяць.
Проведена переатестація засвідчила: лише половина попереднього
складу контролерів відповідає новим критеріям. З рештою довелося
попрощатися. Насамперед, вони
стосуються ввічливого спілкування
з пасажирами.
Правилами перевезення пасажирів передбачено, що кожен,
хто користується громадським
транспортом, повинен оплатити
проїзд, закомпостувавши квиток
протягом однієї зупинки, якщо в
нього немає інших документів,
що підтверджують право на проїзд. Контролерський екіпаж, який
виходить на лінію, в основному,
складається з двох осіб. Але є великі
автобуси та тролейбуси, у яких
четверо дверей – зрозуміло, що

на такому транспорті зручніше
працювати екіпажу з трьох осіб.
Мета підприємства – охопити
контролем якомога більшу кількість рухомого складу, зробити
так, щоб настрій усередині був
настільки позитивним, що людина
сама платила за проїзд, навіть коли
немає контролю.
Якщо випадок порушення громадського порядку очевидний
(коли пасажир становить загрозу
для життя чи здоров’я інших пасажирів або самих контролерів),
порушника можуть доставити до
найближчого відділку поліції. Але
зазвичай практикують це вкрай
рідко, щоб не склалося враження, що функцію контролю оплати проїзду хочуть перекласти на
правоохоронні органи.
У «Київпастрансі» стверджують,
що після подорожчання проїзду
кількість безквиткових пасажирів,
всупереч побоюванням зменшилася. За статистикою, щодня виписується, в середньому, від 150
до 200 штрафів за неоплачений
проїзд. Для щоденної кількості
пасажирів – від 1,5 мільйона до
1 млн 700 тис. – це краплина в
морі. Тобто, «зайці» не є серйозною фінансовою загрозою системі
перевезень пасажирів у Києві.
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Тести: бар’єр
подолали не всі

Петро ЗУБЕНКО

Напередодні нового навчального року Український центр оцінювання
якості освіти оприлюднив
підсумки зовнішнього незалежного оцінювання в 2018
році.
Насамперед, про кількість. Загалом на ЗНО перевірялися знання
з 11 предметів: українська мова
та література, історія України,
математика, біологія, хімія, фізика,
географія, англійська, німецька,
іспанська та французька мови. Цьо-

горіч зі списку предметів виключили російську. А наймасовішими
залишаються обов’язкові тести з
української мови та літератури,
історії України та математики.
Так от, участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української
мови і літератури взяли 323358
осіб, з історії України – 159454, з
математики – 106484 особи.
Другий рік поспіль результати
ЗНО випускників закладів середньої освіти з трьох предметів зараховуються, як результи державної
підсумкової атестації, тобто йдуть
в атестат. Тільки в цьому році до
випускників шкіл у складанні тесту
з української мови приєдналися

осіб. Водночас мінімальний бал з
історії не змогли набрати 23 тисячі
учасників ЗНО. З математикою
не впоралися майже 19 % тих,
хто її здавав, а це – 20 тисяч осіб.
Англійську мову не склали 13 %
або 11 тисяч абітурієнтів.
Однією з важливих новацій ЗНО
випускники професійно-технічних цьогоріч стало суттєве розширення
закладів та коледжів. І спричинили змісту тестів із іноземних мов,
першу несподіванку.
включення до них нової вимоги –
– Результати тестування свід- розуміння мови на слух (аудіюванчать про значні відмінності між ня). Саме це нововведення виклинавчальними здобутками вихован- кало суперечки. Утім, тенденція
ців закладів середньої освіти (шкіл) до зменшення кількості апеляцій
та закладів професійної (училищ) на результати ЗНО характерна й
й вищої освіти (коледжів), – кон- для інших предметів – 2822 заяви
статує директор Українського порівняно з 3647 у 2017 році.
Ще одним важливим нововвецентру оцінювання якості освіти
Вадим Карандій. – Якщо порівняти денням цього року стала апробація
дані результатів ДПА з української технології проведення ЗНО для осіб
мови високого рівня, то їх на ЗНО із вадами зору, які використовують
досягли 23,2 % випускників закладів у процесі навчання шрифт Брайля.
середньої освіти, 4,9 % студентів
Аналізуючи результати ЗНО,
закладів вищої освіти і лише 0,2 % директор УЦОЯО звернув увагу
учнів закладів професійної освіти. на статистику виконання окремих
Можна сказати, що участь нових завдань тестів, а також фактори,
категорій учасників ЗНО з україн- які зумовили саме такі результати.
ської мови і призвела до погіршення З офіційним звітом про проверезультатів порівняно з торішніми. дення зовнішнього незалежного
Однак, вочевидь, буде неправиль- оцінюванння у 2018 році можна
ним вважати, що, скажімо, скрізь у ознайомитись в розділі «Досліколеджах навчадження та аналітика»
ють набагато гірна сайті Українського
Однією з важливих
ше, ніж у школах.
новацій ЗНО цьогоріч центру оцінювання
Оскільки студенякості освіти.
ти беруть участь стало суттєве розшиЩодо новацій
у зовнішньому рення змісту тестів із ЗНО у 2019 році, то
незалежному оці- іноземних мов, вклю- однією з них стане
нюванні вперше, чення до них нової ви- поширення тестуто очевидно, вони
моги – розуміння мови вання на випускнище не освоїли меків професійно-техна слух (аудіювання) нічних закладів та
тодику підготовки до ЗНО.
коледжів не тільки
Найкращі результати на ЗНО з української мови, а й з історії
з української мови традиційно України та математики. Другою
показали абітурієнти зі столиці. особливістю стане поширення
Отже, українську мову та літе- ЗНО на осіб, які втратили зір і виратуру, яка є основним предме- користовують рельєфний шрифт
том для вступу, не склали 14,5 % Брайля. Вдосконалюватимуться і
абітурієнтів, або майже 47 тисяч самі тести...

КОНФЛІКТ

Хто захопив університет «Україна»?
Ярослав ФАЛЬКО

Сьомого серпня до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» під’їхало чотири автобуси тітушок (близько 120 осіб), які
вдерлися в приміщення, застосували
грубу силу до охорони й заблокували
три корпуси університету. Викликана
поліція не перешкоджала людям, які
захопили заклад. Наразі заблоковано один із корпусів, де заварено всі
вікна та забарикадовано двері...
Увесь тиждень після рейдерської атаки
деякі ЗМІ розповідали, що корпус університету просто перейшов до нових власників —
у рахунок несплати банківського боргу, який
мав цей виш. І, мовляв, в усьому винне керівництво «України», яке вчасно не сплатило
борги. Тому керівництво «України» та лідери кількох громадських організацій Києва
провели прес-конференцію, що пройшла у
приміщенні Укрінформу, під час якої пояснили громадськості міста справжні «причини»
рейдерської атаки.
Як пояснив президент університету «Україна», доктор технічних наук, професор Петро
Таланчук, заклад справді брав кредит у ПАТ
«Комерційний банк «Хрещатик». Загальна сума
кредиту становила 97 мільйонів гривень. Університет ретельно погашав кредит і проценти
й за час користування кредитними коштами
сплатив банку 150 мільйонів гривень. Залишок

боргових зобов’язань залишався вже зовсім
невеликим, але...
2 червня 2016 року правління Національного
банку увалило рішення № 46 «Про ліквідацію
ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик». Після
цього й розпочалися дивні речі. Про них на
прес-конференції розповіла заступник ректора
з фінансових питань Валентина Журавльова:
– Згідно з чинним законодавством у разі
ліквідації фінансової установи всіма її активами
починає розпоряджатися Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб. Фонд мав виставити
актив на торги. Ще в травні лот «чомусь» ніхто
не купив і торги визнали такими, що не відбулися. Повторні торги відбулися з порушеннями
процедури. Причому «переможець» торгів був
визначений... раніше, ніж торги закінчилися.

Незаконність організації та проведення
торгів Фондом гарантування вкладів ми
оскаржили в окружному
адміністративному суді
Києва. Своїм рішенням
суд зобов’язав Фонд
гарантування вкладів
відмінити рішення відкритих торгів (аукціону)
від 29 серпня минулого року щодо продажу
прав вимоги ПАТ «КБ
«Хрещатик». Зараз ця
справа знаходиться на
розгляді у Верховному
Суді.
На прес-конференції також виступили голова
Асоціації інвалідів України Валерій Сушкевич
і голова ВГО «Український конгрес інвалідів»
Ірина Крошко. Їхня участь у заході була невипадковою. Річ у тому, що університет «Україна»
став базовим вишем країни, де здійснюється
інклюзивна освіта й навчається найбільша
кількість людей з особливими потребами.
Блокування роботи університету й захоплення
одного з його корпусів ці люди резонно розцінюють як нахабну спробу відібрати у них
місце навчання.
На сайті університету «Україна» розміщено
звернення до Президента України, Голови
Верховної Ради та Прем’єр-міністра України
з проханням вжити заходів до нормалізації
ситуації...

Форма –
не для
проформи…
Перший дзвінок знову
покличе дітей за шкільні
парти. Але чи все зроблено батьками для
підготовки своїх чад до
навчання?
Нинішнього літа МОЗ України спільно з Центром громадського здоров’я проводили
інформаційну кампанію «До
школи», під час якої надавали
батькам рекомендації з підготовки дітей до занять. Зокрема
велику увагу приділяли й вибору
шкільного одягу, від якого значною мірою залежить не лише
презентабельний зовнішній
вигляд та комфорт дитини, а
й її здоров’я.

Як розповіла головний
спеціаліст із комунікацій
ЦГЗ МОЗ України Катерина
Радченко, при виборі шкільної форми чи іншого одягу для
навчання потрібно звертати
увагу передусім, на інформацію
про склад тканини, з якої їх
пошито. Це повинен бути матеріал із максимальним вмістом
натуральних волокон, таких, як
шовк, шерсть, бавовна, льон.
Вони значно приємніші та корисніші для тіла, ніж синтетичні.
– Згідно з нормами, для дітей молодших і середніх класів
шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки
і колготи мають бути повністю
натуральними або виготовленими зі змішаних тканин, –
зазначила Катерина Радченко.
– Мінімальний же вміст натуральних волокон у одязі має
становити 50 відсотків. А от натільна білизна першокласників
має бути виготовлена виключно
з натуральних тканин, вони
дають змогу тілу «дихати» і не
викликають алергії.
До речі, мої знайомі розповіли про випадок, коли їхня
восьмирічна донечка стала жертвою необачності батьків – на
одному зі столичних ринків
вони придбали білу блузку,
яку дівчинка охоче одягала до
школи. Але через деякий час
у неї помітили почервоніння
шкіри, з’явилися висипання
на тілі. Коли ж звернулися до
дерматолога, той порадив…
замінити нову. Як виявилося,
вона була завезена з Китаю й
пошита із синтетичної тканини.
І подібні випадки, підтвердила
Катерина Радченко, на жаль, не
поодинокі.
Медики радять батькам
уважно вибирати одяг для школярів, особливо натільний. І
додають принагідно, що безпечний і якісний шкільний рюкзак
має важити не більше одного
кілограма, мати ортопедичну
спинку та світловідбивні елементи, помітні темної пори.
Микола ПАЦЕРА
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Діти: як поводитися
в небезпечних ситуаціях?

Ніна ГУЦУЛ

Наприкінці найдовших і
найприємніших канікул
наші діти повертаються до
столиці з літнього відпочинку. І, треба визнати, що
більшість дітлахів дещо
розслабилася й відвикла від
небезпек для їхнього життя
і здоров’я, які може приховувати в собі мешкання в
мегаполісі.
Неприємними наслідками цього
може бути зростання кількості
зниклих дітей, булінг (агресивна і вкрай неприємна поведінка
однієї дитини або групи дітей по
відношенню до іншої дитини, що
супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом).
Аби не сталося непоправної біди,
психологи, педагоги та юристи

об’єдналися для розробки та проведення тренінгів, спрямованих на
протидію усіх форм насильства.
Згідно даних Міністерства освіти і науки, тільки в минулому році
в українських школах було зафіксовано більше 100 тисяч звернень школярів до психологів щодо
цькування в школі. Отож, оскільки
приводи для тривоги за безпеку
дітей не лише в школах, а й поза
їхніми стінами дійсно є, громадська організація «Безпечний світ»
виступила з ініціативою проведення тренінгів з дитячої безпеки.
– На сьогодні у нас багато свободи для наших дітей, але поряд з
цією свободою крокує й небезпека.
Ми чуємо про викрадення дітей,
булінг, про інтернет-небезпеку, «групи смерті» тощо. Наша
мета – здобуття дітьми навичок
поводження в небезпечних ситуаціях, щоб вони були доступні
для кожної дитини, – розповіла

БЛАГОДІЙНІСТЬ
Микола ПАЦЕРА

На житловому масиві «Совки» є не
зовсім звичайний будинок. У цьому
триповерховому особняку мешкають одразу кілька сімей, чиї діти
лікуються від смертельного недугу
в Інституті раку. Утримувати його
допомагають благодійний фонд
«Запорука», італійські доброчинці,
вітчизняні компанія Moneyveo та
Благодійний фонд «Помагатор».
Ідея створити перший у нашій країні
будинок для сімей з онкохворими дітьми
виникла у Наталії Оніпко 13 років тому після
того, як вона вперше побувала в Інституті
раку й побачила маленьких пацієнтів. Трапилося це зовсім випадково: подруга, яка теж
була перекладачем із італійської, попросила
Наталію підмінити її на переговорах медиків
із італійськими волонтерами, які хотіли
допомагати онкохворим чорнобильським
дітям. Побачене настільки вразило жінку,
що вона також вирішила долучитися до
допомоги.
– Італійські волонтери давали кошти,
і ми стали закуповувати дітям ліки та обладнання, – говорить Наталія Оніпко. – Але
я бачила, що ці пацієнти перебувають у
ізоляції, а їх сім’ї нерідко розпадаються,
тому що батьки кидають жінок, які постійно
знаходяться з дитиною в Інституті раку. Я
стала навчатися в італійських волонтерів,
зокрема засновника благодійного фонду
Soleterre («Покинуті землі») Луки Капеллі
та його колег, як допомагати таким дітям.
Залучати психологів та аніматорів, організувала благодійний фонд «Запорука». А
побувавши у Римі, ознайомилася з роботою
будинків при лікарнях, у яких проживали
сім’ї під час лікування дітей.

співзасновниця «Безпечного
світу» Олександра Падучак.
У Києві проект називається
«Проведення тренінгів з дитячої безпеки в загальноосвітніх
навчальних закладах». Перші результати такої, попереджувальної
роботи окрилюють ативістів – тільки за шість місяців поточного року
вже проведено понад 30 тренінгів
на різну тематику щодо безпеки
дітей як на приватних майданчиках, так і в загальноосвітніх
школах. Також було підготовлено близько 60 тренерів з дитячої
безпеки. Наразі вже на наступний
рік є домовленість зі школами
центральних районів столиці про
проведення 40 тренінгів.
– Ми подали проект до Громадського бюджету для того, аби
отримати закріплення і в школах...
І отримали схвальний експертний
висновок в районних управліннях
освіти, знайшли підтримку в школах, – розповіла Олександра Падучак. – Також матеріали тренінгів були схвалені та рекомендовані
до впровадження в навчальному
процесі психологами.
Показово те, що тренінги з безпеки дітей можуть проводитися
не тільки для учнів, а й разом з
батьками, щоб вони могли бачити
як їхня дитина реагує на ту чи іншу
ситуацію і зрозуміти: яка поведінка
потребує коригування, а над якими
проблемами потрібно працювати.
До того ж, такі тренінги з безпеки
можуть проводитися для вчителів,
шкільних психологів та окремо з
батьками.

Зокрема вже розроблено і проводяться сім тематичних тренінгових програм: пожежна безпека; поводження з незнайомцями;
протидія та профілактика булінгу
в школах; особисті кордони дитини; тренінг з інтернет-безпеки;
я і мій простір (права дитини та
запобігання насильству); медіація
(вирішення конфліктів). Кожен
тренінг проводиться як з теоретичними, так і з практичними
елементами. Також учасникам
можуть давати домашні завдання
на кшталт: поговорити з батьками про те, що таке булінг, «групи
смерті» тощо. Для різної тематики

• ЦИФРИ І ФАКТИ
 Тільки минулого року з 109 тисяч звернень до психо-







логів найчастіше скаржилися діти (39 %), вчителі
(29 %) і батьки (27 %).
У МВС інформують: з булінгом (англ. «Bully» – задирати) 2017-го зіткнулися 67 % дітей.
За даними Держстату, минулого навчального року
в школах 2,6 млн дітей пережили булінг або були
свідками знущань. З них 40 % нікому про це не говорили і не зверталися за допомогою, трохи менше
половини соромляться говорити про це, а 22 % вважають явище нормою.
Майже 64 % вчителів зіткнулися з цькуванням дітей у
своєму класі.
Вчителів зобов’яжуть повідомляти про булінг, свідком якого вони стали. За замовчування їм загрожує
штраф до 1700 грн.

Дім, що зігріває серця
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Згодом благодійникам вдалося орендувати особняк на вулиці Каменярів у юридичної компанії, де нині проживають сім’ї
онкохворих дітей із різних куточків України,
які проходять лікування у Інституті раку.
Усього за роки існування проекту (батьки та
лікарі називають це гостинне помешкання
«Дачею»), в комфортному особняку мешкало
близько тисячі дітей.
– В основному нашими «квартирантами»
є найменші пацієнти, яких ми відбираємо
разом із лікарями, – розповідає Наталія
Оніпко. – Дітям дуже подобається жити
разом, вони спілкуються між собою, грають
в спеціальній кімнаті, для них ми організовуємо різноманітні забави, конкурси,
свята, зустрічі з цікавими людьми. Вільний від лікувальних процедур час вони
проводять у звичних сімейних умовах
разом із батьками чи родичами. Зранку їх

та вікової групи може бути різна
тривалість тренінгу.
Звичайно, будь-які тренінги
можуть виявитися безсилими,
якщо наші діти не будуть психічно захищеними. Наприклад,
сімейного психолога Наталю Гаєвську часто запитують не лише
про безпеку дітей, а й як захистити
їх від зовнішніх загроз. І начебто
в соціальних мережах достатньо
майже покрокових інструкцій, що
робити, аби дитина не загубилася,
її не викрали, не пограбували, не
зробили наругу тощо.
На думку сімейного психолога,
навіть найкраща схема поведінки
для дитини може не спрацювати
без чіткого розуміння нею власних
кордонів, адже це – саме та внутрішня основа, на якій впевнено
можна будувати правила поведінки
дитини в будь-якій нестандартній
ситуації.

на лікування відвозять машиною, а потім
забирають «додому». Ми надаємо притулок багатьом сім’ям біженців із Донбасу з
хворими дітьми. А серед перших «дачниць»
згадуємо п’ятирічну Соню Булгак, мама
якої була вагітною і народила маля прямо
тут. До речі, Соня вилікувалася і тепер
постійно бере участь у нашому «Таборі
переможців», що об’єднує дітей, котрі
подолали недугу.
У цьому проекті фонду «Запорука», який
проводиться двічі на рік, щоразу беруть
участь по 40 дітей з усієї України. Стіни
«Дачі» прикрашають портрети колишніх
мешканців, які зараз успішно навчаються
у школі чи вузі, створюють власні сім’ї. Є
навіть такі, хто тут познайомився, а після
лікування одружився.
– Ми надихаємося цими дітьми, – сказала
нам Євгенія Флотер, мама семирічної Ксенії

з Херсонщини. – У донечки діагностували
велику пухлину, тож ми перенесли важку операцію в Інституті раку та пройшли
вже шість курсів хіміотерапії. Спочатку по
приїзді до Києва жили у хостелі й платили
понад 500 гривень за добу, а на «Дачі» не
один раз мешкали безкоштовно із чоловіком та бабусею, яка гостювала з молодшою
донечкою. Ксюша дивиться на портрети
дітей, які вилікувалися і говорить, що вона
також одужає.
А Наталія Оніпко мріє про будівництво
власної дачі фонду, щоб не залежати від
орендарів. Із великими труднощами вже
вдалося придбати земельну ділянку неподалік Інституту раку, протягом року разом із
помічниками-благодійниками з архітектурної компанії АІММ Груп розробили проект
і отримали всі дозволи на зведення нового
приміщення. Воно розраховане на 15 сімей
(саме стільки пацієнтів Інституту раку щоденно потребують житла). Також тут вперше
в Україні проводитимуть постреабілітацію,
адже нині пролікована дитина її фактично
не отримує. Відкриють кабінети фізіотерапії
та психолога для тих, хто майже одужав.
– На жаль, поки що у нас навіть за підтримки італійських друзів немає достатніх коштів
для повного будівництва нового будинку, –
зізнається Наталія Оніпко. – Потрібно ще
приблизно 400 тисяч євро. Тож ми сподіваємося на підтримку солідних інвесторів, а
також усіх небайдужих людей. Зараз активно
співпрацюємо з Українською біржею благодійності, спільно з оператором мобільного
зв’язку запустили проект «Відправ благодійне СМС-повідомлення на номер 88077
та допоможи боротися з дитячим раком».
Його вартість лише 10 гривень.
Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро», ініційований «Благодійним фондом Олександра
Шевченка» та Українським журналістським фондом.
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Синє озеро
отримає парк

850 тисяч гривень із Київського міського фонду
охорони навколишнього
середовища виділено на
цей рік для розробки та
реалізації проекту розчищення та благоустрою
унікального Синього озера
на житловому масиві Виноградар. Роботи доручено
комунальному підприємству «Плесо».
За збереження Синього озера
вже давно виступають громадські
активісти Києва. А чи не найбільше
зробив для порятунку водойми депутат Київради Олексій Окопний.
– Про Синє озеро існує чимало
легенд. І про те, що воно походить
ще з Льодовикового періоду, і що
вода в ньому з іонами срібла, а на
дні є поклади цілющої білої глини.
Де правда, а де домисли – навряд
чи хто навіть з учених скаже із
стовідсотковою точністю. А от те,
що озеро – найближче й улюблене
місце відпочинку виноградарців,
відомо всім, – зауважує депутат.
– Так, можна поїхати до Пуща-Водиці чи завітати на Міністерку, але
до Синього озера навіть їхати не
треба, воно поруч із житловими
будинками. І хоча водойма не призначена для купання, це офіційна
зона відпочинку біля води, тут
завжди десятки пляжників із трьох
найближчих районів – Подільського, Оболонського, Святошинського.
У 2007 році без жодних громадських слухань рішенням Київради
земельну ділянку загальною площею 16 га, яка включала озеро
та прилеглу територію, було передано в оренду на 25 років ТОВ

«Каштанове місто». На цьому місці
забудовник мав намір звести культурно-рекреаційний комплекс.
Громада Подолу виступила категорично проти такого рішення.
Конфлікт тривав майже 10 років.
Після численних звернень мешканців і громадських організацій
прокуратура Подільського району
в 2012 році оскаржила відведення
ділянки у судовому порядку. А в
липні 2013-го Вищий господарський суд ухвалив рішення про
повернення до комунальної власності земельної ділянки з озером
Синім.
Але щоб повністю убезпечити
територію від зазіхань забудовни-

Упевнений, глибоку очистку озера
знову треба проводити
з відкачуванням води,
вивозити мул, добратися
до джерел, поглиблювати
дно та планувати рельєф.
ків, громада ініціювала (і до кінця
пройшла всю процедуру) створення
парку «Синьоозерний». Розпочати
роботи слід із відновлення занедбаної водойми. Адже востаннє
Синє озеро капітально очищували
20 років тому: відкачували воду в
технічний канал, чистили дно від
чагарів і сміття тощо.
У цьому році проблема Синього
озера вирішується шляхом розробки проекту землеустрою, щоб
закріпити земельну ділянку (12 га
парку) за її балансоутримувачем –
КО «Київзеленбуд». Також завдяки
депутатським запитам Олексія

Окопного у бюджеті закладено
2,5 млн гривень на проектування
парку, в якому передбачені спортивна і дитяча зони, сцена або
літній кінотеатр, туалети, зона
вигулу собак.
Проект має розробляти спеціалізована організація, яку через
тендерну процедуру обере «Київзеленбуд». Навіть якщо документ
буде готовий і пройде експертизу
на початку 2019-го, його створення
– процес не одного року.
– Будемо закладати фінансування у річних Програмах соціальноекономічного розвитку міста. Так
само ми рухалися зі створенням
скверу на вулиці Порика, і зараз
всім очевидно, що проект відбувся і
дуже популярний серед мешканців.
Маємо ще фінальну крапку поставити – завершити систему поливу
і зовнішнє освітлення, а потім
назвати сквер. Цілком імовірно,
що він отримає ім’я співака Кузьми Скрябіна, яке запропонували
виноградарці і на громадському
обговоренні підтримали кияни, –
говорить Олексій Окопний.
Другий напрям оновлення –
очищення і благоустрій безпосередньо водойми, за яку відповідає
КП «Плесо». Розробка цього проекту віднесена до природоохоронних
заходів, які будуть фінансуватися
за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища
у 2018 році.
– Безумовно, варто починати з
геологічної розвідки дна – структури і складу ґрунтів, визначити обсяг
мулу, який необхідно вилучити,
а також місця скупчення і обсяги
сміття; здійснити зйомку рельєфу
з подальшим нанесенням на карту,
– ділиться депутат. – Адже зараз
всі говорять про підземні джерела, які живлять озеро, а де саме
вони розташовані, мабуть, бачили
тільки ті, хто чистив озеро в 1998
році. Упевнений, глибоку очистку
озера знову треба проводити з
відкачуванням води, вивозити
мул, добратися до джерел, поглиблювати дно та планувати рельєф.
Приємно, що багато активістів
готові долучатися до цієї роботи й
допомагати фахівцям. Синє озеро житиме й радуватиме не одне
покоління киян!
Юлія КОЛЕСНИКОВА

 СИНЄ ОЗЕРО — БЕЗСТІЧНЕ ОЗЕРО НА ПІВДЕННІЙ ОКОЛИЦІ
ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ЛІСУ, НА ЗАХІДНІЙ ОКОЛИЦІ ЖИТЛОВОГО
МАСИВУ ВИНОГРАДАР. НАЙБІЛЬШЕ З ВОДОДІЛЬНИХ ОЗЕР КИЄВА.
 Озеро розташоване на плоскій рівнині між
долинами річок Дніпро та Ірпінь.
 Основні параметри:
Довжина – 700 м, ширина – до 200 м, площа –
близько 15 га. Живиться поверхневими і ґрунтовими водами.

ПОСПІШАЙ ТВОРИТИ ДОБРО

Від діалогу —
до працевлаштування
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Спільноту, яка б поєднувала зусилля і прагнення дружин,
матерів бійців учасників антитерористичної операції, свого
часу ініціювала переселенка Наталка Московець. Необхідність такого кроку усвідомила ще восени 2014-го, після
трагічних подій «Іловайського котла».
– Працюючи тоді волонтеркою в обласній лікарні ім. Мечникова в
Дніпропетровську, часто відповідала на телефонні дзвінки нещасних
жінок, які нічого не знали про своїх рідних, були пригнічені лихом і
жахіттям ситуації, – говорить пані Наталія.
Звісно, вона дуже хотіла їм чимось допомогти. Принаймні, завжди
намагалася вислухати. Накопичила велику базу інформації і контактів. В
цей період познайомилася з багатьма щирими і наполегливими жінками,
справжніми українськими берегинями. Так виникало взаєморозуміння,
що згодом стане підґрунтям для формування нової громадської спільноти. А вже 14 жовтня того буремного першого року війни, в день святої
Покрови Пресвятої Богородиці, була зареєстрована громадська організація «Об’єднання дружин
і матерів бійців учасників
АТО». Ще за
два роки вона
набула статусу
всеукраїнської.
Правління
об’єднання
очолила Наталія Московець.
– Проект із
підтримки сімей учасників
військових дій
на сході України та переселенців «Ветерани: від діалогу — до працевлаштування» був готовий ще в березні цього року, – каже співрозмовниця. – Відтак пройшов конкурсний відбір та відповідний захист
в Мінсоцполітики. Тому втілювати в життя його будемо за бюджетні
кошти відомства, в рамках фінансової підтримки Всеукраїнських
ветеранських громадських організацій, до яких ми належимо. Старт
першого етапу запланований на вересень.
– Проблеми алкоголізації, суїцидів в середовищі ветеранів АТО
останнім часом дуже часто нагадують про себе, – зауважує Наталія.–
Як свідчать численні соціологічні дослідження, вирішення питання
працевлаштування, забезпечення роботою, яка б задовольняла морально і матеріально, є найпершою передумовою успішної соціальної
реабілітації ветеранів.
Новий проект ГО націлений передусім на активізацію ветеранського руху. Протягом вересня в Києві відбудеться низка змістовних
та корисних зустрічей з колишніми учасниками бойових дій. До кінця
року ця робота буде продовжена в 14 регіонах України. Заплановані
серії навчальних семінарів, різноманітні тренінги. Вчорашніх бійців
навчатимуть, як треба ефективно шукати та знаходити собі достойну
роботу.
Проект буде продовжений і в наступному році. Запланована широка
інформаційна кампанія дозволить залучити більшу кількість ветеранів,
зацікавити роботодавців.
– Як дружинам і матерям учасників АТО нам не байдужі їхні долі.
Ми краще за інших відчуваємо особливий психологічний стан і великий
потенціал своїх чоловіків, котрі пройшли крізь пекло війни, – каже
Наталія. – Місія громадської організації – дати їм сили достойно жити
далі. Робимо це і робитимемо, допоки вистачить сил…
На завершення бесіди Наталія Московець запросила всіх бажаючих
на захід, який ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО»
щороку проводить на Михайлівській площі. Цього дня на щорічний
збір із красномовною назвою «Час не лікує – лікує людська пам’ять!»
з’їдуться ветерани військових дій та їх родини з усієї України...
Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро», ініційований «Благодійним
фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом.
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Труханів –
«Острів здоров’я»


КИЯН ЗАПРОШУЮТЬ НА
ЗАНЯТТЯ БІГОМ, ФУТБОЛОМ,
ВОЛЕЙБОЛОМ

Марія КАТАЄВА
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КУМИРИ

Наталя ПРИЩЕПА
ПРИЩЕПА::

«Мені просто
подобається бігти»
Олександр ПИРЛИК

Зелені куточки міста якнайкраще
підходять для занять спортом і фізичними вправами. Так, Труханів острів
перетворився на «Острів здоров’я»: до
кінця року тут триватимуть спортивні
заходи для всіх охочих.
З ініціативою популяризувати фізичну культуру і спорт серед містян виступала громадська
спілка «Труханів острів».

– «Острів здоров’я» включає в себе різноманітні тренування та змагання. Наше завдання
цими заходами привернути увагу та показати,
як працює спортивна інфраструктура острова, щоб якомога більше киян долучалися
до активного і здорового дозвілля. Наприклад, щотижня по вихідних о 14.00 та серед
тижня о 17.00 тут проходять тренування на
волейбольних майданчиках біля Паркового
мосту. Організований волейбольний клуб, де
найменшому гравцю 9 років, а старшому – за
80, – поділилася член правління Громадської спілки «Труханів острів» Катерина
Каленська. – По суботах о 10 ранку від мосту
стартують бігові тренування, а в неділю охочі
грають на футбольному майданчику. Крім того,
на острові працює два велопрокати, є дві зони
воркауту, обладнані турніками і брусами. Крім
того, ми організували три зони для активного
відпочинку зі спортивними майданчиками та
облаштували зони для барбекю з бесідками на
березі Дніпра і Десенки.
До кінця року на Трухановому острові проходитимуть різноманітні заходи. До 16 вересня
триває «Спорт за чистий Київ». В його рамках 8
вересня об 11.00 стартує екологічний забіг-марафон STAR плогінг – цей цікавий формат
передбачає, що учасники, долаючи дистанцію,
прибирають на своєму шляху сміття. Такий
новий та неординарний спосіб покликаний
привернути увагу не тільки до здорового способу
життя, й до того, наскільки важливо створити
навколо себе чисте, вільне від сміття середовище. Очікується близько 2 тисяч учасників,
серед яких – олімпійські та паралімпійські
чемпіони, блогери, теле– та радіоведучі, зірки
шоу-бізнесу, політики, представники бізнесу
та активної громадськості.
8-9 вересня у Матвіївській затоці відбудеться
регата на байдарках та каное «Пам’ять» – всеукраїнські змагання, присвячені воїнам-інтернаціоналістам. В них беруть участь діти, ветерани, спортсмени. Урочисто вона відкриється
8 вересня о 9.00 військовим парадом, старт
змагань о 10.00. Гостей запрошують на трибуни
на базу «Зеніт», де буде старт та фініш змагань.
Кияни та гості столиці зможуть взяти участь
у подіях, які триватимуть на Трухановому
острові до кінця року, – Autumn meetings (із
17 вересня до 15 жовтня); «Осінь спортивна»
(із 16 жовтня до 14 листопада); Island of sport
(із 15 листопада до 14 грудня); Астіve winter
(із 15 до 31 грудня).

23-річна легкоатлетка Наталія
Прищепа стала першою українкою, яка двічі поспіль перемогла
на чемпіонаті Європи.
– Вам не було рівних на дистанції
800 метрів на нещодавніх змаганнях
у Берліні. Що важче: здобути титул
чемпіонки чи його захистити?
– Два роки тому я вперше бігла 800
метрів на змаганнях такого рівня. Так,
в мене були результати, але не було досвіду: де потрібно виходити вперед, де
пришвидшитися, коли почати бігти трохи
повільніше, взагалі як правильно тактично
«розкласти» дистанцію… Але протягом
двох років вже набралася досвіду і більше
розумію, як діяти в тій чи іншій ситуації.
Однак захищати титул також нелегко.
Адже одна справа, коли ти змагаєшся
нарівні з усіма, а інша – коли виходиш
на старт, маючи титул. В першу чергу це
важко психологічно.
– Ви відзначилися не лише перемогою на дистанції, а й шляхетним
вчинком: допомогли завершити змагання бігунці з Франції Рене Ейкенс,
яка впала за кілька метрів до фінішу…
– Особисто для мене це не було чимось особливим. Адже, в першу чергу,
поруч зі мною біжать люди, а вже потім
суперниці. Так, ми змагаємось, у нас
одна ціль – перемогти, але після фінішу

ми не повинні втрачати людяності.
ності.
Мій вчинок – звичайний прояв
в поваги до особистості. А падіння
я на
цій дистанції, на жаль, абсолютно
тно
звична справа.
– Чому? Через сумнозвісну
ну
«коробку»?
– Саме так. На змаганнях такого
ого
рівня, коли з тобою біжать 8 наййкращих суперниць, дуже важко
ко
уникнути «коробки». Тут всі конкукурентки рухаються тісною групою,
ю,
і тебе запросто можуть «затиснунути» всередину, звідки вже важко
ко
вибратися. Адже хтось постійно
о
буде відтісняти тебе плечем,
хтось може й ліктем навмисне
вдарити, зачепити ногу...
– Як ви потрапили до легкої атлетики?
– Шлях до «Королеви спорту»
ту» був
досить тернистим. Колись у 7-му
му класі
ми бігали крос у парку, і вийшло
ло так,
що я виграла у хлопчиків. Після
я того
вчитель фізкультури подзвонив моєму
оєму
першому тренеру. Завітавши до нас,
той звернувся до мене зі словами: «А
чи не хочете ви бігати?». Вперше у моєму
житті незнайома людина звернулася до
мене на «ви», і я це запам’ятала. Втім, тоді
я відповіла щось на кшталт: «Робити все
одно нічого, давайте буду бігати».
– Декому може здатися, що бігати
– це нудна справа…
– Не хочу здатися банальною, але
мені це просто подобається. А мораль-

них сил додають вболівальники. Коли
заходиш на свої сторінки в соціальних
мережах, а там більше 100 нових коментарів, хтось додається в друзі, хтось
вітає, хтось захоплюється… Той факт, що
пишуть абсолютно незнайомі люди, які
переживають за тебе, – це неймовірно
приємно, надихає і підтримує.

ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Кошторис майбутнього чемпіона

Олександр ПИРЛИК

Дізнаючись про здобутки наших рекордсменів,
багато хто із батьків
бажав би долучити до
світу спорту і власних дітей. На перший погляд,
в цьому немає нічого
складного – відвів сина
чи дочку до гуртка, а
там тренер вже знає, що
робити.
Однак, коли справа доходить до конкретних витрат,
на дорослих можуть чекати
не завжди приємні сюрпризи.
Тож у яку суму для бюджету
сім’ї може вилитися прагнення
виховати нового олімпійського
чемпіона?
– Інвестиції в спортсмена
безпосередньо залежать від

етапу й
його підготовки.
На
і
Н
початкових етапах, в перші
рік-два, потрібен мінімальний інвентар і обладнання. З
кожним роком витрати будуть
зростати в арифметичній прогресії. Збільшується кількість
зборів, змагань. Зростає вартість
екіпіровки, що стає все більш
технологічною, професійною.
Грошей, які виділяються на муніципальному, регіональному
рівні для цього недостатньо. У
спортивних школах є норми
витрат на одного спортсмена,
залежно від рівня підготовки. А
в юніорському спорті стають потрібні і правильне харчування,
і додаткові спаринги, підтримання амуніції, збільшуються
витратні матеріали, – говорить
заслужений тренер України
з тенісу Ольга Ковтун.
Найдешевшим, а точніше,
майже безкоштовним варі-

а
антом
залучення дитини до
сспорту є наявність поблиззу дитячо-юнацької школи.
Якщо ж вам пощастило менше
Я
з місцем проживання, доведеться шукати платні секції.
д
Найчастіше вони орендують
Н
сспортзал в звичайних загальноосвітніх школах і проводять
н
заняття після 16.00. Наприклад, в столичних спальних
районах найпростіше знайти
школи східних єдиноборств.
Вартість навчання в них починається від 200-300 гривень
в місяць.
Дорожче єдиноборств обходяться танці та гімнастика.
Тут ціна складе приблизно
350-400 гривень в місяць. За
одне заняття з персональним
тренером доведеться викласти
приблизно стільки ж, як за
місяць відвідування секції –
200-300 гривень.
Найменш затратними видами спорту є «інтелектуальні».
Все, що потрібно для занять,
скажімо, у тих же шахових
клубах, там є. Ще одним доволі
бюджетним варіантом може
стати настільний теніс: ракетка обійдеться у 200 гривень,
плюс кілька кульок (20-25 грн
за штуку).
Також відносно недорогим
можна вважати плавання – тут
потрібно купити плавки або
купальник (85-170 гривень),
окуляри (150), шапочку (100)
і в’єтнамки (30). Разом можна
вкластися в 600-700 гривень.

Трохи дорожче коштує форма для єдиноборств. Кімоно
(400 гривень), рукавички (250)
і набір захисту, в який входять
щитки, шолом, капа і «черепашка» для хлопчиків (600
гривень), – це мінімальний
набір для участі в змаганнях.
Однак оновлювати інвентар
доводиться раз на два-три
роки.
Тепер перейдемо до найпопулярнішого виду спорту – футболу. Батькам юних
футболістів доведеться витрачатися на бутси (від 500
гривень), щитки (200) і форму
для тренувань (400). А ось
бажання вашого сина стати
зіркою НХЛ може завдати нищівного удару по сімейному
бюджету – у хокеї ціни можуть вимірюватися кількома
тисячами навіть не гривень,
а доларів.
Ще більш затратним є велоспорт. Основний інструмент спортсмена – велосипед
коштує від 500 доларів. Якщо
врахувати, що на деяких змаганнях вимагають наявність
двох машин, виходить досить
кругленька сума…

З повним переліком дитячо-юнацьких шкіл Києва
можна ознайомитись на
сайті Міністерства молоді
та спорту України або ж за
посиланням http://dsmsu.gov.
ua/index/ua/material/30127
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 30.08

п’ятниця, 31.08

неділя, 2.09

субота, 1.09

Ясно

Ясно

Ясно

Ясно

Атм. тиск 749
Вітер
(м/с) 3,0
о
Вологість
повітря (%) 48
о
Відчувається + 22

Атм. тиск 750
Вітер
(м/с) 2,0
о
Вологість
повітря (%) 41
о
Відчувається + 23

Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 3,0
Вологість
повітря (%) 37
о
Відчувається + 24

Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 5,0
Вологість
повітря (%) 41
о
Відчувається +25

+23

+24

ЦІКАВО

Про дивні
звичаї

 В Таїланді голова будьякої людини вважається священною – за повір’ям, саме
там знаходиться дух людини,
який охороняє її життя. Тому
погладити по голові, наїжачити
волосся або просто доторкнутися
до голови людини сприймається
як справжня образа. Ні в якому
разі не можна сидіти «нога на
ногу», направивши ступні в бік
статуї Будди. Тайці шанують
кожне його зображення, тому
остерігайтеся підійматися на
статуї або спиратися на них для
того, щоб сфотографуватися.

У Єгипті велику роль відіграє етикет, нюанси якого можуть бути незрозумілі заїжджому
європейцеві. Прийнято вважати,
наприклад, що людина, що сіла
в машину (навіть у таксі) – гість,
а не просто пасажир, а тому вважається образливим, якщо він
сяде один на заднє сидіння, якщо
місце поряд з водієм не зайняте.

+25

ІНТЕГРАЦІЯ МОВИ

+26

30 серпня – Свенсько-Печерської ікони Божої Матері. Написана
преподобним монахом Аліпієм
Печерським приблизно в 1144 році.
Місцем її знаходження до 1288 року
був Києво-Печерський монастир,
поки чутки про чудодійність образу не дійшли до Чернігівського
князя Романа Михайловича, який,
перебуваючи у Брянську, раптово
осліп. Відгукнувшись на прохання
князя, ікону відправили човном по
Десні у супроводі священика. Але
вранці перелякані вони побачили,
що ікона зникла. Знайшли її між
гілками дуба на горі на березі річки
Свена. Сліпого князя пішки привели
до цього місця, і після палкої молитви зір до нього повернувся. На
пам’ять про визначну подію на горі
побудували храм на честь Успіння
Пресвятої Богородиці.
31 серпня день особливого
шанування ікони Божої Матері
«Всецариця». Ікона чудово зцілює
онкологічні хвороби після молитви
(Акафіста), який співають Богородиці–Пантанассі. Чудотворна ікона
«Всецариця» написана в ХVІІ столітті і була благословенням відомого
на Афоні старця Іосифа Ісихаста
своїм учням.

Переглядів: Можете переконатися самі – на їх канал у сервісі
YouTube підписані майже 10
мільйонів чоловік, а кількість
переглядів їх офіційних кліпів
вже перевалило за 9 мільярдів!
І це цілком заслужено.

ТЕАТР
«БЕЗЗАХИСНІ
СТВОРІННЯ»

ТРАДИЦІЇ

1 вересня – Андрія Стратилата.
(Святого мученика Андрія). Цей
день має бути теплим, хоч і казали:
«День жаркий, але дихає осінню».
2 вересня – Самойлін день –
відомий як день пам’яті пророка
Самуїла, який вважався захисником
і покровителем усіх селян і знедолених людей.
 Багато горобини виросло –
восени буде багато дощів.
4 вересня – Агафона Огуменника. Селяни відправлялися вночі
вартувати току. Одягали кожух навиворіт, брали з собою кочергу –
таким способом захищалися від
лісовика, вважаючи, що в цю ніч
він приходить в село, бігає, від хати
до хати і розкидає сіно.
5 вересня – Луппи. У цей день
дозріває журавлина і брусниця.
Також відправляються прибирати
льон і овес. Льон зазвичай розкладали на землі й залишали на
деякий час для того, щоб з нього
вийшла вся волога, він став гладким
і м’яким.
 Якщо до 5 вересня овес не зібрати, то весь урожай загине від
морозів.

СМАЧНОГО!

Готуємо мафіни
в чашці

Арабські країни відрізняються тим, що це чи не єдині
країни в діловому світі, в яких
запізнення не рахується проявом
поганого тону. Навпаки, будь-яка
людина, котра поважає себе, повинна змушувати себе чекати –
запізнення в 15-20 хвилин тут
вважається нормою. Більше того,
якщо ви прийдете вчасно, то
партнер вирішить, що ви занадто
потребуєте угоди, і вести себе
буде відповідно, нав’язуючи
вам невигідні умови. Так само в
цих країнах не варто передавати
предмети лівою рукою, а також
їсти нею в арабів це вважається
грішним.

ВИСТАВКИ

Гості вже на порозі, а
ви до цього зовсім не
готові? Нічого страшного. Вас врятують шоколадні десерти, для
приготування яких не
потрібно кулінарних
навичок та багато часу.
До речі, ці десерти
допоможуть не тільки
гостей гідно зустріти,
а й себе побалувати
солоденьким.
Інгредієнти: 3 ст.л. борошна, 1 ч.л. розчинної кави, 2 ст.л.
какао-порошку, 2,5 ст.л. цукру, 1/4 ч.л. розпушувача тіста, 2 ст.л.
молока, 1 яйце, 2 ст.л. рослинної олії, 1/2 ч.л. ваніліну.
Приготування:
У мисці добре змішати борошно, мелену каву, какао-порошок,
цукор і розпушувач. Додати молоко, яйце, масло і ванілін. Знову
перемішати виделкою до утворення однорідної густої маси.
Вилити суміш у змащену олією чашку і поставити в мікрохвильову
піч на найвищий режим приблизно на 90 секунд.
Подавати до столу можна з кулькою ванільного морозива.

В Інституті проблем сучасного
мистецтва відкрилася виставка
«Однаково різні. Частини мови»,
організатором якої виступає видавництво ArtHuss. У рамках експозиції свої роботи представлять
відомі художники Петро Бевза,
Костянтин Зоркін, Віталій Кохан
та Сергій Радкевич. Чому саме
частини мови? Будь-хто з митців
користується своєю пластичною,
візуальною мовою. Кожен з них
створює свою індивідуальну мову,
роблячи внесок у загальну.

1 вересня о 19.00 актори Нового українського театру зіграють
виставу «Беззахисні створіння»,
створену режисером Віталієм
Кіно за мотивами оповідань Антона Павловича Чехова. НІМЕ
КІНО. Комедія з антрактом і фуршетом. Чоловіки та жінки. В цих
двох словах – вічний конфлікт
та таке ж вічне тяжіння. Чоловіки або жінки? Хто з них більш
розумний, а хто «блондинка»?
Хто з них більш сором’язливий,
а хто «без забобонів»? Хто сильний, а хто «розмазня»? Марно
шукати відповіді на ці питання.
Все знов закінчиться сваркою
та з’ясуванням стосунків! Або
коханням… З горя! Або весіллям!
У будь-якому випадку, фуршет
глядачам гарантовано!

ІСПИТ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ

КІНО

1 вересня о 19.00 доктор юридичних наук Анна Колні прочитає
лекцію «Демократія перед іспитом» в рамках публічної програми
до виставки «І знову демократія?»
у PinchukArtCentre. Предметом
цієї дискусії є взаємовідносини
між американськими судами та
демократією, з особливим фокусом на суперечливі рішеннях верховного суду США, що стосуються
різних аспектів демократії, в тому
числі, президентських повноважень, виборів, голосування та
свободи слова. Лекція відбудеться
на 6-му поверсі PinchukArtCentre.

КОНЦЕРТИ
ВІРТУОЗИ СПІВУ

30 серпня сказати літу «бувай»
запрошує відомий акапельний
секстет ManSound. Місце зустрічі –
Caribbean Club Concert Hall о
20.00. Перераховувати всі регалії групи не будемо. Скажемо
лишень, що вони заспівали на
більш ніж 70 джазових фестах
від Гонконгу до штату Айдахо
і навіть заснували власний вокальний фестиваль Voсal Zone.
А ще озвучували і продовжують
озвучувати мультфільми Pixar
та Disney.

«НЕ ХВИЛЮЙСЯ, ВІН
ДАЛЕКО НЕ ПІДЕ»

Країна: США.
Режисер: Гас Ван Сент .
У ролях: Хоакін Рафаель Фенікс, Джона Гілл, Руні Мара, Джек
Блек, Удо Кір.
Тривалість: 1 год.53 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Історія алкоголіка і гульвіси
Джона Каллахана, який, потрапивши у автомобільну аварію і
втративши можливість ходити,
починає відвідувати зустрічі товариства анонімних алкоголіків
і згодом відкриває в собі талант
карикатуриста.

«ЕКЗОТИЧНЕ ВЕСІЛЛЯ»

ФЕЄРІЯ ДРАКОНІВ

31 серпня о 20.00 у НСК Олімпійський Імеджин Драгонс приїдуть до Києва з презентацією
нового альбому «Evolve». Перший виступ «драконів» в Україні.
І це історична подія для нашої
музичної сцени. Шанс наживо
оцінити легендарну енергетику групи, згуртувала мільйони
фанатів. Їх відео зібрали 9 млрд.

Країна: США.
Режисер: Віктор Левін.
У ролях: Кіану Рівз, Вайнона
Райдер.
Тривалість: 1 год. 30 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Ліндсі та Френка запрошено
на весілля. Її – до колишнього
нареченого, де вона збирається нарешті поставити для себе
крапку в їхніх давно завершених
стосунках. Його – до звідного
брата, якого краще б не бачив.
Вони опиняються разом у літаку,
у таксі, у сусідніх номерах, за столом. Вони з тієї категорії гостей,
яких нема до кого прилаштувати.
Вони вже неабияк дратують одне
одного, але дітися їм нема куди.
А весілля лише починається!
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Як зробити тонік
для догляду за
шкірою обличчя

3 – 9 вересня

ОВНИ, подіум для творчого самоствердження –
служба. Тут гряде «перезавантаження», це неминуче, роботи
додасться, але на кар’єрні лаври,
вищу посаду не сподівайтеся. Кожен
цвіркун має знати свій припічок!

«Вечірка» пропонує
вашій увазі рецепти
виготовлення тоніків з
натуральних продуктів,
за допомогою яких ви
зможете боротися з ознаками старіння, в’ялості
та іншими проблемами
шкіри.
З роками ви маєте усвідомити, що необхідно доглядати за
шкірою, якщо ви хочете, щоб
вона не виглядала мертвою,
зморшкуватою, обвислою або
пошкодженою. Хоча багато
людей щодня наносять на шкіру
зволожуючий крем, більшість із
них забувають про фундаментальний перший крок: тонік
для обличчя.
Треба використовувати тонік
для обличчя двічі на день: після
того, як ви помиєте і сполоснете обличчя холодною водою,
але перед нанесенням зволожуючого крему. Ввечері перед
сном. Спочатку слід зняти весь
макіяж, а потім нанести тонік.
За бажанням ви можете зволожити шкіру вдруге.
Дуже важливо обрати натуральний тонік, який вільний від
спиртів та інших інгредієнтів,
що агресивно діють на шкіру. Ці
сполуки можуть змінити природний рН, дозволяючи токсичним речовинам потрапити в
шкіру через пори, і зрештою
призводять до того, що ваше
обличчя виглядає зовсім не
так, як ви сподівалися.
 Морква
Якщо ви хочете вийти на
сонце, щоб трохи позасмагати,
можете використовувати цей
тонік з морквою, яка допоможе
захистити шкіру від шкідливого
впливу ультрафіолетових променів, даючи їй бета-каротин,
щоб забезпечити більш приємний і однорідний тон.
Щоранку перед сніданком
насолоджуйтеся морквяним
пюре і наносьте морквяний
сік на шкіру.
 Огірок і лимон
Змішайте у блендері огірок
середнього розміру з половиною лимона.
Огірок, який містить багато
води, дуже освіжає, а також
очищає і заспокоює шкіру обличчя.
Лимон є прекрасним природним очисним засобом, він
ідеально підходить для людей,
які страждають на акне, темні
плями або недоліки шкіри.
 Яблучний оцет
Цей простий тонік був
секретом, який деякі жінки
використовували протягом
багатьох десятиліть. Усе, що
вам потрібно, це якісний непастеризований органічний
яблучний оцет, який зберігає
всі свої вітаміни і мінерали.
Приготування: змішайте
одну частину яблучного оцту
з чотирма частинами води.
Запах оцту розсіється через
кілька хвилин.

ГОРОСКОП

ТЕЛЬЦІ в передчутті кар-

динальних змін на творчому
і любовному фронті. Якщо
самотні – зустрінете свого принца,
а якщо в парі, приготуйтеся до
медового місяця. Крига, що закувала почуття, скресне.

БЛИЗНЮКИ – еталон

домашньої берегині. З радістю несіть вахту під рідним
дахом, облагороджуйте побут, оздоровлюйте психологічну ауру в
сімействі, вдало підбираючи ключик до кожного домочадця.

У РАКІВ в сфері контак-

тів вже йдуть доленосні зміни, відсійте зерна від полови і майте справу тільки з
практичними, досвідченими людьми. Домовляйтеся, втілюйте ідеї,
укладайте угоди з компаньйонами.

ЛЕВИ – популярні, кому-

Фото Віктора ПІСКУНОВА

СКАНВОРД

ДІВИ – презентабельні,
впливові, вашим чарам важко протистояти, тільки підкоритися. Хай живе нове життя,
геть мотлох! Дебютуйте, сміливо
програмуйте нові проекти.
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ТЕРЕЗИ, візьміть тайм-

аут, законспіруйтесь і сховайтеся подалі від мирської
суєти, прислухаючись до сигналів
інтуїції, її голос священний і допоможе змоделювати майбутнє.
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нікабельні, це золотий
козир на шляху до процвітання. Реалізація найпотаємніших
бажань йде інтенсивним темпом,
втім репертуар «хочу» різко зміниться. Джерела прибутку щедро
зафонтанують завдяки прибутковим замовленням.
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кам’яного
віку (арх.)

страва з
квасу і нарізаних овочів
та м’яса

головна
артерія

високого польоту, тому не
розмінюйтеся на дрібниці,
а майте справу з відповідними
фігурами в соціумі. Високих покровителів знайдете в колі друзів,
дружні зв’язки – транслятор щастя
і удачі.

У СТРІЛЬЦІВ глобаль-

на «перебудова», життєва
мета, кар’єрні, професійні
орієнтири будуть відкориговані в
найбільш успішному напрямку. На
роботі свято дотримуйтеся службової субординації, адже ви несете глобальну відповідальність за
долі людей, з якими пов’язані діловими, родинними, дружніми
узами.

КОЗЕРОГАМ відведена роль вчителя і прагматичного наставника, який
чудово розбирається в життєвих
премудростях, вміє поєднати теорію з практикою, що сприяє завоюванню високого авторитету в
соціумі.
ВОДОЛІЇ,

чужі серця і
гаманці – до ваших послуг,
але не всім, а тільки тим, хто
дотепер був порядним і зумів довести власну відданість партнерам
(діловим, шлюбним). Це тест на
ваш стиль буття і духовну зрілість.

РИБИ – затребувані, готові закрити собою амбразуру чужих проблем. Така
жертовна «дифузія» недоцільна,
прогавите за альтруїстичними
клопотами особисте щастя!
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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