
Засновники Києва 
зустрічають гостей 
в Жулянах
На основних в’їздах в Київ продовжу-
ють встановлювати символічні знаки, 
пов’язані з історією столиці. Про це 
розповів мер Києва Віталій Кличко під 
час огляду нового в’їзного знаку у Со-
лом’янському районі. 

– Ми продовжуємо встановлювати на основних в’їздах до Києва символічні 
знаки, пов’язані з історією нашого міста. Так, на Одеській трасі, киян та гостей 
міста зустрічає фігура князя Володимира. На Житомирській – княгині Ольги. 
На Бориспільській – Архистратиг Михаїл. У Жулянах встановлений знак з 
обрисами засновників Києва – братів Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либеді, 
– зазначив Віталій Кличко. 

Також, за словами міського голови, на в’їзді в Київ з боку Броварів до кін-
ця осені закінчать встановлювати знак з фігурою Богдана Хмельницького. А 
вже навесні наступного року на трасі з боку Гостомеля всіх, хто приїжджає до 
Києва, зустрічатиме Ярослав Мудрий. 

Архітектурні елементи в’їзних знаків виконані з металу та встановлені на 
бетонному п’єдесталі, який облицьований гранітом. Загальна висота компо-
зиції знаку, що розташований біля аеропорту ім. Сікорського, – 11 м, висота 
фігур – 8 м. На п’єдесталі змонтовані літери КИЇВ, висотою 2 м. Вночі знак 
підсвічується. 
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Продовження на 12-й стор.

Вистава серед водограїв
�  У СТОЛИЧНОМУ ЦИРКУ СТАРТУВАЛО 

«ШОУ ВЕЛЕТЕНСЬКИХ ФОНТАНІВ»

Родзинка вистави – конструкція-трансформер, що 
перетворюється то на манеж, то на басейн. Серед 
водограїв номери виконують акробати, повітряні гім-
насти, жонглери, еквілібристи, а також кумедні мав-
почки-капуцини, носухи і витончені павичі-голуби. 
Розважає публіку спеціально запрошений з Америки 
килимний Валерій Серебряков.  

ПАРК КУЛЬТУРИ

Продовження на 14-й стор.

ЗАКОН Є ЗАКОН

За маркуванням – до 
«Міського магазину»
�  ЛЕГАЛЬНУ КАВ’ЯРНЮ ВІД «ФАЛЬШИВОЇ» 

ТЕПЕР МОЖНА РОЗПІЗНАТИ 
ЗА ГОЛОГРАМОЮ

Асфальтний 
завод 
змінить 
адресу?  
Асфальтний завод на 
вулиці Куренівській не-
обхідно негайно закрити! 
З таким гаслом виступа-
ють столичні активісти, 
які запрошують жителів 
Оболоні долучитися до… 
урочистого «опечатуван-
ня» приміщень комуналь-
ного підприємства «Авто-
дорсервіс».

Останнім часом на Оболоні 
іноді відчувається неприєм-
ний запах та спостерігаються 
темні хмари із сильно загазо-
ваним повітрям.

Продовження на 6-й стор.

Найближчим часом Верховна Рада має 
розглянути звернення Київради щодо 
розширення нашого міста за рахунок 
Коцюбинського. Водночас, як дізналась 
«Вечірка», у самому селищі ситуація неод-
нозначна: симпатії жителів і представників 
місцевого самоврядування розподіляються 
між столицею та Ірпенем, до якого нале-
жать за адміністративним поділом. У кож-
ної зі сторін — свої резони… 

Продовження теми на 5-й стор.

Чи стануть Чи стануть 
киянами жителі киянами жителі 
Коцюбинського?Коцюбинського?

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Фото Бориса КОРПУСЕНКА



ФОТОФАКТ
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пряма мова
Віталій КЛИЧКО, 
Київський міський голова: 

«Київ нарешті отримує газ і 
розпочав постачання гарячої води у понад 3 тисячі 
будинків, де її не було кілька місяців. Ми підключи-
ли ТЕЦ-6, на більшу потужність тепер працює ТЕЦ-
5. Відновлюють роботу котельні – підключили 90 
відсотків з тих, що не працювали…Також ми почи-
наємо технологічний процес запуску системи опа-
лення. Планово нам потрібно не менше 10 днів, щоб 
подати тепло в усі будинки та установи столиці». 

� Пенсіонерів навчать платити за квартиру через Інтернет. 
Літні кияни можуть відвідати курси, на яких їх навчать оплачу-
вати комунальні послуги через Інтернет. Такі заходи проходять 
при районних центрах комунального сервісу. 
� У Національному музеї Тараса Шевченка відкрилася ви-
ставка «Дванадцять років разом», яка представляє роботи 
30 знакових українських художників. Саме 12 років тому в 
музеї відбулася перша виставка, яку провело видавництво «Со-
фія-А». І відтоді двічі на рік, навесні та восени, воно відкриває 
тут свої експозиції. 
� У Києві реставруватимуть занедбаний маєток XIX сто-
ліття – будинок Багговута. Він знаходиться на Лук’янівці. 
«Зараз ми проводимо збір історичних даних для підготовки та 
отримання завдання на реставрацію від Управління охорони 
культурної спадщини КМДА», – сказав начальник відділу компа-
нії «Київміськбуд» Олександр Бузовський. 
� У кінотеатрі «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 36) щоп’ят-
ниці будуть проходити безкоштовні покази для пенсіонерів. 
Фільми, які транслюватимуться тут, були спеціально підібрані для 
літніх людей. Початок сеансів о 11.00. 
� Київ зайняв четверте місце в рейтингу привабливості 
для зовнішних і внутрішніх інвесторів. Рейтинг легкості ве-
дення бізнесу Regional Doing Business 2018 (RDB) вперше з’явив-
ся в 2017 році. Але якщо Київ в минулому році займав в цьому 
рейтингу восьме місце, то в цьому перемістився на четверте. 

   КОРОТКО

РОБОТА

АРТ-ОБ’ЄКТ

БЛАГОУСТРІЙ

ПРОЕКТИ

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ОБОРОНА

За час проведення анти-
терористичної операції до 
Київського міського центру 
зайнятості звернулися по 
допомогу у працевлаш-
туванні 3,3 тисячі військо-
вослужбовців, з них – 179 
відкрили власну справу. 

Про це повідомив директор 
Київського міського центру 
зайнятості (КМЦЗ) Віктор Бі-
лич. Він наголосив, що одним з 
пріоритетних напрямів роботи 
столичної служби зайнятості є 
сприяння у працевлаштуванні 
колишніх військовослужбовців. З 
цією метою проводиться активна 
інформаційна робота з населен-
ням, роботодавцями та соціаль-
ними партнерами. 

Зокрема директор КМЦЗ заува-
жив, що учасникам бойових дій, 
які звертаються за допомогою до 
служби зайнятості, крім підбору 
необхідної роботи та отримання 
допомоги з безробіття, надаються 
адресні індивідуальні послуги з 
працевлаштування, професійна 
підготовка та підвищення квалі-
фікації, профорієнтація, а також 
можливість започаткувати власну 
справу за рахунок виплати допо-
моги з безробіття одноразово, 
для організації підприємницької 
діяльності. 

На «Осокорках» намалю-
ють масштабний патріо-
тичний мурал. В рамках 
мистецького проекту «More 
than Us» станція метро має 
перетворитися на справж-
ній арт-об’єкт. 

Мета проекту – привернути 
увагу українців до сучасного мис-
тецтва. На станції вже з’явилися 
малюнки з деревами і будинками, а 
промальовані контури музикантів 

вже втілили в колір. Планується, 
що на площі 2716 квадратних мет-
рів будуть красуватися українські 
мотиви. 

Над арт-об’єктом працюють 
відомі художники Аполло Торрес 
і Метью Доун, які залишили свій 
слід у вигляді малюнків по всьому 
світу. Муралісти своєю роботою 
хочуть звернути увагу на проблему 
територіальної цілісності України 
й підвищення її іміджу в сфері 
сучасного мистецтва. 

Вже 25 листопада жителі Києва 
побачать оновлену станцію метро. 
Також зараз ведуться переговори, 
щоб новий мурал з’явився і на 
«Житомирській». Передбачаєть-
ся створити 8 робіт, об’єднаних 
в цілісну картину площею 3500 
квадратних метрів, яка може по-
трапити в Українську книгу ре-
кордів Гіннеса. 

Працедавці – 
для учасників 
АТО

На станції метро з’явилися 
вже будинки з деревами

ДП «Антонов» (Київ) опра-
цьовує проект створення у 
рамках військово-технічно-
го співробітництва страте-
гічного ударного безпілот-
ного авіаційного комплексу 
(БПАК), що відповідає стан-
дартам НАТО. 

– Це дуже серйозний комп-
лекс, самій Україні він не під силу, 
– зауважив директор програм 
БПАК ДП «Антонов» Микола 
Воробйов. – Якщо є замовник і 
за наявності портфеля замовлень 
– це можливо. У цьому напрямі 
ми сьогодні й працюємо разом з 
«Укрспецекспортом». 

Дуже важливо, що цей комп-
лекс створюється за натовським 
стандартом SATANAG4671 і зможе 
літати в цивільному повітряному 
просторі. Розрахункова висота 
польоту – 12,2 км, тривалість по-
льоту – 24 години. 

За стандартами 
НАТО

Дитячий садок на бульварі 
Вацлава Гавела, 81-а пла-
нують здати в експлуатацію 
в 2020 році. Нині проведені 
підготовчі роботи на ділянці 
й визначається генераль-
ний підрядник на основне 
будівництво. 

Частину будівлі дитячого садка 
почали зводити на цій ділянці ще 
в 1982 році, але через брак фінан-
сування будівництво зупинили. 
Консервацію проведено не було. 
Тому конструкції підлягали демон-
тажу. Багато часу було витрачено 
на те, щоб відповідно до чинного 

законодавства повернути земельну 
ділянку у власність міста. 

Проектом передбачено, що 
територія дитячого садка буде 
органічним продовженням при-
леглих природних зелених зон. У 
будівлі заплановані три поверхи, 
дитячий садок обладнають ліфтами 
і пандусами для пересування та 
доступу маломобільних відвіду-
вачів в приміщення. 

Крім стандартного переліку 
приміщень для навчання, ігор, 
відпочинку і харчування дітей, в 
садку буде обладнаний медичний 
блок з фізіотерапевтичним кабі-
нетом та ізолятором. 

На Андріївському узвозі з’явилася незвичайна бруківка, 
за допомогою якої можна побачити зображення і дізнати-
ся історію міських визначних пам’яток. 

Влітку цього року начальник Управління туризму та промоцій 
КМДА Антон Тараненко анонсував цей проект, і ось днями на вулиці 
були укладені плитки з QR-кодами, на яких зображені... коти. При 
наведенні на розміщений на плитці QR-код з’являється зображення 
і опис пам’ятки. 

У Києві також встановлять партію нових туристичних пілонів і 
навігацію, що були розроблені спільно з «Агентами Змін». 

– Це буде формат справжньої європейської навігації. Першу партію 
встановимо за оновленим туристичним маршрутом біля Пейзажної 
алеї, біля сходів на Воздвиженці і на самому Андріївському узвозі, – 
додав Антон Тараненко. 

Незвичайна бруківка 
для Андріївського узвозу

14 жовтня 2018 року відбулася церемонія складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна на території Національного 

музею історії України у Другій світовій війні.

У заході взяв участь Президент України  Петро Порошенко. Виступаючи перед присутніми, глава держави зауважив, що сьогоднішня урочиста посвята у ліцеїсти 

осяяна унікальним стягом – прапором Третьої Залізної стрілецької дивізії армії Української Народної Республіки, який вже двічі відкривав парад на День 

Незалежності і має незвичну та щасливу історію. Вітаючи богунівців з урочистим складанням клятви, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України 

висловив впевненість, що юнаки виростуть достойними захисниками України та будуть віддано служити українському народові, зберігати і примножувати наші 

славні бойові традиції.

У столиці побудують окремий, оснащений за найвищими 
стандартами додатковий корпус Центру нейрореабілітації 
учасників АТО. 

Облаштують додатковий корпус у Київській міській клінічній лікарні 
№ 11 Дніпровського району на вул. Рогозівській, 6. Це допоможе не 
лише збільшити потужність Центру нейрореабілітації учасників АТО, а 
й дасть змогу розширити обсяг реабілітаційних і діагностичних послуг. 

Нове приміщення дозволить забезпечити місцями військових під час 
проведення стаціонарного лікування та підвищити якість медичного 
обслуговування із застосуванням фізичної та психологічної реабіліта-
ції, психосоціальної адаптації, водолікування, кінезо-та ерготерапії, 
розширеним спектром діагностичних послуг для досягнення макси-
мального ефекту під час оздоровлення. 

Усі роботи будуть виконані за рахунок бюджетних коштів. 

Дитсадок відкриють, 
як заплановано 

Центр нейрореабілітації 
розширюють
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ПОЛІТ

� У Київське водосховище випустили 15 тонн мальків риби. 
Водойму поповнили 600 тисяч екземплярів сазана (коропа) і рос-
линоїдних риб, а також 5 тисяч мальків щуки. Нагадаємо, минулої 
весни в Київське водосховище випустили 311 тисяч мальків щуки, 
а восени 2017-го – понад 100 тисяч мальків різних риб. 
� У Солом’янському районі триває капітальний ремонт 
парку за кінотеатром «Тампере». Це вже третій етап робіт зі 
створення комфортної зони відпочинку. В парку облаштували 
нові доріжки, встановили лави, спортивний майданчик для гри 
у баскетбол і дитячий майданчик. Нагадаємо, цьогоріч в районі 
відремонтували 11 парків і скверів. 
� Відкрився перший в Україні McDonald’s із сонячними 
панелями на даху будівлі. Він розташований на території 
автозаправки у селищі Софіївська Борщагівка. Відтепер примі-
щення й устаткування ресторану забезпечуватиметься соняч-
ною електроенергією будь-якої пори року. 

  КОРОТКО

В аеропорт «Бориспіль» розпочала польоти нова грузин-
ська компанія Myway Airlines. На першому етапі літаки 
авіакомпанії літатимуть до Києва два рази на тиждень у 
понеділок і п’ятницю, а з 24 жовтня додасться третій рейс – 
щосереди. 

Час у дорозі становитиме близько трьох годин. На лінії будуть 
задіяні літаки Boeing 737-800, що передбачають розміщення 170 
пасажирів. Громадяни України зможуть відвідувати Грузію на 
підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безкон-
тактний електронний носій. 

Відзначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові по-
їздки від 31 березня 1999 року, яка, в тому числі, звільняє громадян 
від оформлення довгострокових віз для перебування або проживан-
ня на термін більше 90 днів.

У «Борисполі» 
зустріли нову авіакомпанію

На Деміївці 
Roshen збудує 
ковзанку 
Два поверхи фабрики 
Roshen незабаром пере-
творять на коворкінги. 
Також в планах — відкриття 
сезонної ковзанки площею 
понад 2 тисячі кв. метрів. 

Офіс корпорації тепер зна-
ходиться на території Київської 
кондитерської фабрики (поряд з 
метро «Деміївська»). Тут компанія 
планує завершити проект громад-
ського простору Roshen Plaza — і 
зробити це до 2020 року. Новий офіс 
компанії архітектори розробляли 
у форматі open spaсe. 

– Фабрика не припинила іс-
нування, але її потужності були 
зменшені. Традиційну продукцію 
— «Київський торт» та цукерки 
«Київ вечірній» — і далі будуть 
виготовляти на Київській кондитер-
ській фабриці, — пояснює директор 
з розвитку соціальних проектів 
кондитерської корпорації Roshen 
Ірина Пономаренко. 

У 2018 році в проект благоустрою 
фабрики інвестують 90 млн грн. 
Два поверхи корпорація планує 
переробити на громадський простір 
та коворкінги. У цьому році також 
оновлять новорічну ілюмінацію та 
відкриють два арт-об’єкти. У 2019 
році Roshen планує встановити на 
території фабрики фонтан і тех-
нічний комплекс для світло-му-
зичного шоу. 

ЗДОРОВ’ЯЕКОЛОГІЯ

НОВОБУДОВА

ПЛАНИ

ІНІЦІАТИВА

Введено в експлуатацію першу сонячну елек-
тростанцію, що побудована в Чорнобильській 
зоні відчуження практично навпроти сарко-
фага над четвертим енергоблоком. 

Сонячна станція потужністю один мегават, монтаж 
якої завершився в грудні, – спільний проект україн-
ської компанії «Батьківщина» і німецької Enerparc 
AG вартістю близько 1 мільйона євро. Комплекс із 3,8 
тисячі панелей виробляє достатньо електроенергії для 
постачання 2 тисяч квартир. Також відзначається, що 
вперше з 2000 року, коли остаточно було зупинено 
ЧАЕС, на цій території проведено електроенергію. 

– Це не просто ще одна сонячна електростанція 
– це єдина станція, яка знаходиться в 100 метрах від 
ядерного реактора, що вибухнув в 1986 році. Важко 
переоцінити символіку цього проекту, – сказав ви-
конавчий директор компанії-партнера проекту 
Solar Chernobyl LLC Євген Варягін. 

В майбутньому консорціум Enerparc AG – «Батьків-
щина» планує збільшити потужність своїх сонячних 
електростанцій в Чорнобильській зоні відчуження 
з 1 до 100 мегават. 

У Чорнобилі 
запустили сонячну 
електростанцію 

Сімейні радники – це активні українці, лідери суспільної думки у 
власній громаді, більшість з яких самі постали перед проблемами до-
машнього насильства і вже давно допомагають іншим людям боротися 
за свої права. 

– Усі українці завжди можуть звернутися за правовою допомогою 
до однієї з 551 точок доступу до БПД. Держава вже сьогодні гарантує 
безоплатну допомогу для жертв домашнього насильства. Це стосується 
і жінок, і чоловіків, і дітей, і літніх людей, які так само нерідко стають 
жертвами знущань, – зазначила заступник Міністра юстиції Іванна 
Смачило. 

Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко повідомив, що 
у центрах БПД в Києві та по всій Україні проводитиметься регулярний 
прийом жінок за участю сімейних радників, представників органів 
юстиції та інших органів, за потреби – психологів. 

– Вони на місці з’ясовуватимуть ситуацію по кожному конкретному 
випадку й одразу вирішуватимуть проблему, а не відкладатимуть це 
питання у довгий ящик. У нас більше не буде мовчання, а приказка 
«б’є – значить любить» відійде в минуле, – зауважив Станіслав Куценко.

Сімейні радники безкоштовно 
консультуватимуть киян
Київ став першим містом в Україні, де Міністерство юстиції 
запустило ініціативу «Сімейні радники». Це нова спільна 
ініціатива Мін’юсту, системи Безоплатної правової допо-
моги та громадськості, спрямована на забезпечення захи-
сту прав громадян у сфері сімейного права. 

Щоб рибі 
дихалося легше 
КП «Плесо» придбало мобільний 
аератор для запобігання замору 
риби у водоймах Києва. 

Аератор призначений для ефектив-
ного насичення киснем води у водних 
об’єктах з площею дзеркала не більше 
0,5 гектара. Саме в таких озерах найчас-
тіше спостерігаються випадки задухи 
риби внаслідок різкого зниження кон-
центрації розчиненого кисню у воді. 

За допомогою цього пристрою 
можна оперативно реагувати на 
такі ситуації навіть при наявності 
льодоставу. Якщо лабораторні при-
строї підтверджують низький рівень 
концентрації кисню, підприємство 
зможе забезпечувати рибам водойми 
«швидку допомогу». 

Бригада фахівців включатиме 
аератор протягом декількох днів – до 
нормалізації лабораторних показни-
ків кисню. 

IKEA розташується на мінус першому поверсі торговель-
ного центру Ocean Mall, який збираються побудувати на 
Либідській площі наступного року. 

Згідно з планом, ТРЦ буде прилягати до Інституту науково-технічної 
та економічної інформації, який відомий як пам’ятка модернової 
архітектури «Тарілка». Шведський меблевий гігант IKEA займатиме 
4 600 кв. м на мінус першому поверсі Ocean Mall. На мінус другому 
поверсі розташується паркінг. З нульового по третій поверхи будуть 
галереї з точками для шопінгу, а на четвертому – розважальна зона. 

До речі, знаменита «Тарілка» також отримає нове життя: споруду 
чекає реконструкція, яка буде проходити під наглядом творця будів-
лі – архітектора Флоріана Юр’єва. У приміщенні обіцяють відкрити 
Музей науки. 

У міжнародному аеропорту «Київ» ім. Ігоря Сікорського 
планують істотно розширити термінал А і вдвічі збільшити 
його пропускну здатність.

Проект оцінюється в 630 
млн грн, а роботи планують 
завершити в травні 2019 року. 
В результаті його площа збіль-
шиться на 9,5 тис. кв. метрів. 
На першому поверсі нового 
крила терміналу буде 18 стійок 
реєстрації та 9 пунктів нагля-

ду за авіаційною безпекою. На 
другому – 18 стійок прикор-
донного контролю. Пасажири 
будуть проходити його швидше 
і потраплятимуть в зону очіку-
вання з трьома ресторанами, 
двома барами, двома магазина-
ми дьюті-фрі.

Аеропорт у Жулянах 
розширить термінал

Благодійна 
допомога 
від Кувейту 
Уряд Кувейту передав 
медичне обладнання для 
Дитячого реанімаційного 
відділення «Інституту серця 
МОЗ України» на суму в 
100 тисяч євро. 

– Ми отримали ультрасучасне 
обладнання для лікування карді-
ологічних та кардіохірургічних 
хворих. Це три УЗД-апарати, без-
ліч інфузоматів, апарат для ЕКГ 
і багато іншого, що дозволить 
рятувати сотні тисяч життів про-
тягом багатьох років, – зазначив 
директор Інституту серця Бо-
рис Тодуров. – В Інституті серця 
робиться шість тисяч операцій на 
рік і таке обладнання буде пра-
цювати 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень. 

Магазин IKEA розташують 
поряд з легендарною 
«тарілкою» 

У рамках проекту було перекладено водовід 
на вул. Борщагівській (від пров. Ковальського до 
Повітрофлотського мосту) довжиною 2356,5 м, а 
також проведено санацію каналізаційного колек-
тора на вул. Борщагівській довжиною 1291,3 м. 
У результаті вирішено проблему, що роками 

створювала незручності для киян. Крім того, в 
зоні проведення робіт відремонтовані дороги 
та тротуари. 

Роботи виконано за рахунок коштів міського 
бюджету відповідно до Програми економічного 
та соціального розвитку м. Києва.

Водовід на Борщагівській – діє! 
У Солом’янському районі завершено реалізацію одного з наймасштабніших за 
останні роки проектів з реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж. 

КОМУНАЛКА

ТУРБОТА

Захід був організований 
Громадською  радою  при 
КМДА, за ініціативи Громад-
ської організації «Всеукра-
їнський парламент працез-
датних інвалідів».  Нікого з 
учасників не могли залиши-

ти байдужими питання по-
рядку денного. Які,зокрема, 
стосувалися виконання Де-
партаментом транспортної 
інфраструктури КМДА та КП 
«Київпастранс» і «Київський 
метрополітен», приватними 

перевізниками закону про 
основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні.  

Учасники засідання заго-
стрювали увагу влади на пи-
таннях встановлення в місті 
тактильних доріжок для людей 
з вадами зору, на існуванні 
інших перешкод... Відзначали, 
що часто-густо вони зроблені 
для «галочки», з численними 
недоліками і технічними по-
рушеннями. 

Незахищених треба захищати
Відбувся «круглий стіл» з обговорення найактуальні-
ших проблем людей з інвалідністю, інших маломо-
більних та соціально незахищених киян. 
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КМДА

ЕКСПЕРТИ

КИЇВРАДА

Віталій КЛИЧКО, Ки-
ївський міський го-
лова: 

– Влада Києва робить 
усе, аби за два роки 
відкрити автомобільне 
сполучення через По-

дільсько-Воскресенський міст. Проектна 
пропуск на спроможність мостового пере-
ходу – 60 тис. одиниць авто на добу. А це 
б суттєво розвантажило інші транспортні 
артерії міста. За всі роки на міст було витра-
чено близько 5 млрд грн бюджетних коштів. 
А для завершення будівництва потрібно ще 
7 млрд грн. У 2018 році виконано робіт на 
більш ніж 500 млн грн. Зокрема йдеться про 
роботи з укріпленням опор та спорудженням 
нових. Довжина мостового переходу від вул. 
Межигірської до бульв. Перова – більше 10 
кілометрів. За умови належного фінансування 
нам потрібно приблизно 2 роки, щоб запустити 
міст. А потім можна буде говорити вже і про 
будівництво метро. Питання метро на Троє-
щину залишається для нас дуже важливим, і 
ми повинні цей проект реалізувати. 

Дмитро  ДАВТЯН , 
заступник  голови 
КМДА: 

– На Шулявському 
мосту у межах рекон-
струкції об’єкта пере-
кладають інженерні 

мережі на з’їздах із вул. В.Гетьмана на 
просп. Перемоги, а також із просп. Пере-
моги на вул. О. Довженка. Тут облаштову-
ють мережі зв’язку, зливової каналізації, 
водопроводу та газових мереж і переоб-
лаштовують схеми організації дорожнього 
руху. Початок робіт із обмеження руху 
автомобільного транспорту заплановано 
розпочати у листопаді-грудні поточного 
року. Демонтажні роботи в умовах руху 
автомобільного транспорту, а також 
пішоходів у безпосередній близькості 
до виконання робіт, пов’язані з підви-
щеною небезпекою, є технічно складним 
та багатостадійним процесом. Роботи 
будуть виконуватись у певній визначеній 
черговості та в термін орієнтовно до 30 
січня наступного року. 

Сергій СИМОНОВ , 
директор Департа-
менту  транспорт-
ної інфраструктури 
КМДА: 

– На  пленарному 
засіданні  депутати 

Київради підтримали проект рішення 
про підвищення дозвільної швидкості 
руху транспортних засобів на ділянках 
трас, де з точки зору безпеки та технічних 
можливостей є доцільним. Проект роз-
роблявся Департаментом транспортної 
інфраструктури спільно з Патрульною 
поліцією міста Києва. Як результат, 
узгоджено 17 вулиць, а ще 5 взято на 
доопрацювання. Також є важливим, що 
саме на цих вулицях відбувається фік-
сація швидкості за допомогою радарів. 
Прийняття цього рішення було важливим 
для столиці. Адже петицію щодо збіль-
шення швидкості підтримали понад 10 
тисяч мешканців міста. Впевнений, що 
прихильників таких змін набагато більше. 
Тож разом приймаємо важливі рішення, 

які роблять транспортну інфраструктуру 
столиці кращою для кожного. 

Дмитро БІЛОЦЕРКО-
ВЕЦЬ, народний депу-
тат України, радник 
Київського міського 
голови: 

– Ось підсумки місяця 
роботи системи обме-

ження швидкісного режиму на Трухановому 
острові: автомобілі, які мають доступ в 
екологічну зону, зобов’язані дотримуватися 
швидкісного режиму, всі хто тричі порушує, 
потрапляє в «бан» на 3 місяці; повторне 
потрапляння в «бан» загрожує обмеженням 
на рік. Система працює автоматично, тому 
уникнути покарання нікому не вдасться. 
Інформація про перевищення швидкісного 
режиму приходить в SMS. Нагадаю, що з 
осені минулого року на численні прохання 
киян місто обмежило доступ автотранспорту 
на Труханів острів. Він є тільки в автомобілів 
спортивних баз, комунальних підприємств 
та об’єктів, які знаходяться там законно.

Олександр ЗДОЛЬ-
НИК, головний ін-
женер КП «Дирекція 
будівництва  шля-
хово-транспортних 
споруд Києва»: 

– 3-4 листопада за-
вершаться підготовчі роботи, після яких 
можна буде приступати до демонтажу та 
будівництва нового Шулявського мос-
ту. Демонтаж планується розпочати з 
15 грудня, триватиме він, орієнтовно, 
півтора-два місяці. Роботи будуть важ-
кими, адже їх доведеться виконувати в 
умовах руху автомобільного транспор-
ту, а також пішоходів у безпосередній 
близькості від виконання робіт. Міст 
буде кардинально новим. Будуть іншими 
опори: їх влаштують на фундаменті, який 
задовольнятиме сучасні норми наванта-
ження. Також не буде проміжної опори на 
проспекті Перемоги, яка суттєво впливає 

на безпеку дорожнього руху. Крім того, 
збільшиться кількість смуг – замість 4 
(по 2 у кожному напрямку) буде 6 смуг. 
А в місцях влаштування з’їздів буде 
взагалі по 4 смуги. 

Олександр  КАВА , 
радник голови Дер-
жавного агентства 
автомобільних доріг 
України: 

– До ямкових ре-
монтів вимушені й досі 

вдаватися, адже на капітальні ремонти 
не вистачає коштів. Обсяг грошей, що 
виділяються на аварійний (ямковий) 
ремонт, – невеликий, але дозволяє за-
безпечувати досить велику мережу до-
ріг проїздом... Від ямкового ремонту 
можна буде відмовитися, коли дороги в 
Україні не будуть експлуатуватися понад 
встановлені нормативи. Узагалі ж така 

ситуація склалася через хронічне недо-
фінансування дорожньої галузі. 

Олександр КРИЖА-
НІВСЬКИЙ, експерт 
з проектної докумен-
тації доріг «Проексп» 
Академії будівництва 
України: 

– Дороги в Україні, 
які ремонтують поточним середнім ре-
монтом, послугують максимум 2-3 роки. 
Ці роботи виконуються без обстеження 
стану існуючого дорожнього покриття і без 
визначення інтенсивності та складу руху. 
Основи немає – зверху поклали два шари 
асфальту. І ця дорога, можливо, протрима-
ється 2-3 роки. Щоб зробити якісну дорогу, 
необхідно усунути причину руйнування. А 
цього ніхто не визначає. Ми йдемо шляхом 
«а давайте зверху будемо нарощувати», але 
дороги з цього не буде. 

Віктор ПЕТРУК, екс-
перт у сфері тран-
спорту, громадський 
активіст: 

– Наразі на Шуляв-
ському мосту є 2 ліво-
поворотні з’їзди. Якщо 

додасться третій, для чого треба знести 
5-й цех заводу «Більшовик» (а це створить 
додатковий конфлікт), пропускна спромож-
ність розв’язки збільшиться приблизно з 
14 200 до 15 тисяч автомобілів за годину. 
Таке незначне збільшення нічого суттєво 
не вирішить. Залишаться нерозв’язаними 
багато напрямків. Зокрема не буде лівого 
повороту з центру на Чоколівку, не буде пра-
вого повороту з Дорогожичів на Святошин, і 
довго не буде лівого повороту з Дорогожичів 
в центр. Те, що згадані повороти можуть не 
з’явитися пов’язано з проблемою відчуження 
майна заводу «Більшовик», на місці якого 
має з’явитися третій з’їзд.

Олесь МАЛЯРЕ-
ВИЧ, депутат Ки-
ївради: 

– Розпочинається 
капітальний ремонт 
проїзду на відрізку 
Русанівської набе-

режної (РН), 12/16 - бульв. І. Шамо, 17/19. 
Переконливо прошу власників тран-
спортних засобів не паркувати автомо-
білі на час ремонту! Передаю компанії, 
що виконує роботу контактні номери 
телефонів головуючих найближчих бу-
динків: РН, 12, РН, 16, РН, 18/1, РН, 14/1, 
Ентузіастів (Ент), 45/1. До кінця жовтня 
також будуть відремонтовані ділянки: 
Ент, 47/49, Ент, 9/1-9/2, Ент, 7/1-7/2-7/3, 
РН, 4/1 (за будинком). План на весну 
2019 року: Русанівська набережна, 6 (за 
будинком) 10-10/1, Русанівський бульвар, 
4-6, вул. Ент, 7-9, вул., І. Шамо, 4. 

Ігор ГАЛАЙЧУК, 
депутат Київради: 

– Приємна нови-
на для мешканців 
будинку на вулиці 
Якубовського, 7. Роз-
почато капітальний 

ремонт тротуару та міжквартального 
проїзду. До речі, на вулиці Касіяна, 2-6 
поновлено роботи з асфальтування. 
Минулого року – чесно, не зміг відсто-
яти таку раптову «перекидку коштів», 
що з «боями» були відвойовані нашою 
фракцією «Батьківщина» у бюджеті міста, 
та вже виділені, згідно програми соці-
ального розвитку Голосіївського району. 
Тоді не так склалось, як гадалось. Але 
я не забув! Я пам’ятаю, тому що живу 
поряд з вами! 

Олександр ПАБАТ, 
депутат Київради: 

– Головна ідея 
Комплексної цільо-
вої програми розвит-
ку транспортного об-

слуговування населення та забезпечення 
безпеки дорожнього руху на 2019-2024 
роки – перехід від прецедентного підходу 
формування інфраструктури Києва до 
стратегічного. Розвиток транспортної 
галузі столиці має відбуватися пара-
лельно з гармонізацією відносин між 
пішоходами та автомобілістами, бо на 
перший план винесене питання забез-
печення безпеки руху. Що, до речі, в 

перспективі можна зробити іміджевим 
стовпом, опорою Києва. Досвід багатьох 
європейських столиць свідчить про те, 
що якісна і головне комплексна органі-
зація дорожнього руху значно підвищує 
безпеку для водіїв та пішоходів, мінімізує 
затори та оптимізує час, що витрачається 
містянами на дорогу. 

Володимир ПРО-
КОПІВ, заступник 
міського голови — 
секретар Київради: 

– Для комфорту і 
зручності водіїв ми 
визначили перелік 

автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 
листопада можна рухатися зі швидкістю 
до 80 км/год. У зимовий період через 
складні погодні умови на всіх столичних 
дорогах буде діяти єдине обмеження у 
50 км/год. Ці 17 ділянок є пристосовани-
ми для більш інтенсивного трафіку, бо не 
мають наземних пішохідних переходів і 
перетинів транспортних потоків в одному 
рівні. При швидкості 80 км/год. водій 
може контролювати дорожню ситуацію, 
а пропускна спроможність столичних 
доріг зберігається на нинішньому рівні.

Столична влада поставила перед собою завдання 
з кожним роком збільшувати обсяги ремонту доріг 
та будувати нові транспортні розв’язки. Зокрема 
у 2016 році капітально відремонтували 200 км, у 
2017-му – 300 км, а цьогоріч планують оновити не 
менше 300 км автошляхів і проїздів. Всього ж у місті 
близько 1667 км доріг. Зараз кияни та гості міста 
можуть побачити, як столичні дорожники проводять 
масштабні роботи з асфальтування вулиць, голов-
них дорожніх артерій, крок за кроком будують та 
реконструюють мости, встановлюють нове LED-освіт-
лення, яке значно економніше і ефективніше.

На 17 вулицях Києва дозволили 
швидкість руху до 80 км/год. 

На пленарному засіданні Київської міської 
ради депутати затвердили перелік діля-
нок доріг, на яких дозволяється швидкість 
руху транспортних засобів до 80 км/год. 
в період з 1 квітня до 1 листопада: 

1. Просп. М.Бажана; 

2. Просп. Перемоги; 

3. Велика Кільцева дорога; 

4. Просп. С. Бандери; 

5. Соличне шосе; 

6. Набережне шосе; 

7. Наддніпрянське шосе; 

8. Просп. Генерала Ватутіна; 

9. Автодорога Р-69; 

10. Вул. Набережно-Рибальська; 

11. Просп. Соборності; 

12. Бульв. Перова; 

13. Вул. О. Теліги; 

14. Вул. Міська; 

15. Кільцева дорога; 

16. Вул. Саперно-Слобідська;

17. Просп. Броварський.

Київ комфортний: Київ комфортний: 
дорожньо-будівельний дорожньо-будівельний 
сезон 2018 рокусезон 2018 року
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Фото Бориса КОРПУСЕНКА

МЕГАПОЛІС

ДУМКИ ВГОЛОС 

Володимир ПРОКОПІВ, заступник міського голови – секретар Київради: 

– Абсолютно логічно, якщо Коцюбинське увійде до складу столиці, адже більша 

частина мешканців Коцюбинського фактично є киянами. Працюють тут, користуються 

транспортом, школами, садочками, лікарнями. Від приєднання громада Коцюбинського 

тільки виграє – як в економічному плані, так і в інфраструктурному: жителі отримають сто-

личну прописку, зможуть лікуватися у міських лікарнях, а діти будуть ходити до київських шкіл. 

Олександр ПАБАТ, депутат Київради: 

— Я впевнений, що майбутнє — за моноцентричними агломераціями. Водночас для 

нас важливо об’єктивно оцінювати готовність як мегаполісу, так і його сателітів до злиття, 

враховуючи розвиненість, організованість інфраструктури. Що ми маємо сьогодні? Пробки 

на в’їзді до Києва, «тягучки» у центрі, щоденно випробування не тільки для автомобілістів, а 

й для тих, хто користується наземним громадським транспортом. Ясна річ, що приєднання 

будь-якого населеного пункту тільки погіршить ситуацію у місті. Тому я виступаю за те, щоб 

розвивати передмістя, створювати додаткові робочі місця, а не просто займатися органі-

зацією щоденного трудового туризму. 

Ігор ОПАДЧИЙ, депутат Київради: 

— У громадськості існує декілька точок зору стосовно приєднання селища Коцюбинське до 

Києва. На сьогоднішній день Київрада не прийняла жодного рішення, яке б мало обов’язко-

вий характер щодо цього питання. Крім того, згідно зі ст. 85 Конституції та ст. 2 Закону «Про 

столицю України – місто-герой Київ» встановлено, що межі міста Києва встановлюються 

Верховною Радою України. Таким чином, рішення Київради лише ініціювало обговорення 

серед громадськості та у Верховній Раді. 

Щодо самого приєднання, то можна сказати – Київ наразі розвивається за принципами європейського 

мегаполіса: вони передбачають створення агломерацій із сусідніми містами та селами. Так, наприклад, органі-

зовано адміністративно-територіальний поділ у Парижі. На користь приєднання Коцюбинського говорить і те, 

що більшість його жителів працює у Києві, сплачує податки та бажає отримати можливість доступу до столичної 

інфраструктури нарівні з киянами. Мінусом щодо рішення про приєднання можуть стати додаткові організацій-

но-юридичні складнощі, які будуть його супроводжувати.

 АНКЛАВ У МІСТІ 
Повернення до теми розширен-

ня столиці розпочалося після того, 
як столичні депутати ухвалили 
проект рішення Київради «Про 
звернення до Верховної Ради Укра-
їни щодо зміни меж міста Києва». 
У цьому документі згадується, як у 
2001 році столична влада провела 
адміністративно-територіальну 
реформу. Саме тоді, під час «пере-
районування» міста було зафіксо-
вано, що у Святошинському районі 
розташоване Коцюбинське. 

На цей момент вказує Київський 
міський голова Віталій Кличко у 
своєму зверненні до парламен-
тарів: «Селище міського типу Ко-
цюбинське є анклавом міста Києва 
і не має шляхів автомобільного 
сполучення із жодним населеним 
пунктом, окрім столиці. Коцю-
бинське не входить до жодного 
адміністративного району міста 
Києва, проте «штучно» підпорядко-
вано в сферах освіти та медицини 
Ірпінській міській раді. Сьогодні 
ця територія є вкрапленою у межах 
міста Києва і обмежена землями 
лісогосподарського призначення, 
що перебувають у користуван-
ні комунального підприємства 
«Святошинське лісопаркове гос-
подарство». 

Під час обговорення цього пи-
тання перед столичними депута-
тами виступила голова Коцюбин-
ської ради Ольга Матюшина. 
Вона повідомила про результати 
громадських слухань, які прохо-
дили у селищі ще в березні-2018. 
За її словами, більшість місцевих 
жителів (61%) висловилася за при-
єднання до столиці. Це викликано 
тим, що коцюбинці, працюючи у 
столиці, хочуть отримати однакові 
права з киянами у сфері адміні-
стративних і соціальних послуг. 

Такої ж думки дотримується і 
депутат Київради Ілля Сагайдак: 
«Я вважаю приєднання Коцюбин-
ського надзвичайно актуальним 
і правильним рішенням. Цей ан-
клав у Київській області утворений 
неорганічно і має незрозумілу 
мету, через яку страждають жителі 
Коцюбинського. Я однозначно 
підтримую приєднання. Це від-
повідає як інтересам міста, так і 
інтересам жителів селища міського 
типу. Ми маємо нарешті зробити 
якісне транспортне сполучення з 
Коцюбинським та інфраструктуру 
рівня столиці». 

 ПРО І КОНТРА 
На відміну від чіткої позиції Ки-

ївради, у самому Коцюбинському 
киплять пристрасті. Як дізналася 
«Вечірка», голову селищної ради 
неодноразово намагались відсто-
ронити від посади після громад-
ських слухань щодо приєднання до 
столиці. За неофіційними даними, 
таке тривале протистояння ви-
кликано боротьбою за «потрібну» 
роздачу лісових гектарів під нові 

забудови. Сама Матюшина вважає, 
що місцеві суперечки підкріплені 
підтримкою з боку можновладців, 
які організували «вже друге за 
останні два роки ГКЧП, даючи вка-
зівку підконтрольному реєстратору 
виконкому Ірпеня». 

— Місцева громада сама повин-
на вирішувати, який шлях обирати: 
йти на об’єднання з Ірпенем чи на 
поглинання Києвом. Проте й досі 
немає закону про місцевий рефе-
рендум, — поділився своїми роз-
думами депутат селищної ради 
Владислав Євстєфєєв. — Наразі 
наше законодавство передбачає 
об’єднання громад у межах однієї 
області. А місто Київ, як відомо, має 
окремий статус. Таким чином, сьо-
годні немає юридичної можливості 
щодо об’єднання Коцюбинського 
зі столицею України. 

У таких умовах, на думку Євс-
тєфєєва, коцюбинчанам ліпше 
приєднуватися до ірпенчан. Проте, 
як стало відомо нашому корес-
пондентові, це питання «зависло» 
в повітрі через доволі серйозну 
причину: Київський апеляційний 
адміністративний суд скасував 
рішення (№851) селищної ради 
щодо об’єднання територіальних 
громад Ірпеня та Коцюбинського. 
Окрім того, у самому селищі не 
приховують своїх «столичних» 
симпатій. 

— Особисто я можу сказати: 
у моєму виборчому окрузі явна 
більшість — за входження Коцю-
бинського до Києва, — говорить 
селищний депутат Віктор Анісі-
мов. — «Плюси» такого приєднан-
ня у тому, що ми зможемо кори-
стуватися послугами столичного 
підприємства «Київпастранс». Це 
немаловажний факт: у перепов-
нених маршрутках возимо дітей 
до столичних шкіл і дитсадків. 
Усі життєво важливі установи 
знаходяться в Ірпені, куди не-
зручно добиратися, насамперед, 
людям похилого віку. Якби місцеві 
пенсіонери отримали соціальну 
«картку киянина», то це дало б 
право на безкоштовний проїзд у 
столичному метро. Зрештою, ми 

територіально ближче до Києва: 
відстань до столичного масиву 
Академмістечко — всього п’ять 
кілометрів, а до Ірпеня по новій 
трасі — більше двадцяти. Щоб 
вирішити ці питання, потрібно 
провести громадські слухання. 

Проте багато що залежить від 
позиції самих селищних депутатів. 

 
  КОМУ ВИГІДНІ 
СПЕКУЛЯЦІЇ? 

Щоб вирішити подальшу долю 
Коцюбинського, Верховна Рада має 
керуватися Законом «Про столицю 
України – місто-герой Київ»: згідно 
статті 2, міські межі змінюються 
(встановлюються) за поданням 
міськради, «погодженим з відпо-
відними радами, з урахуванням іс-

торичних, соціально-економічних 
та інших особливостей території». 

Де-факто, «добро» від селищної 
ради вже надано її головою, яка 
опирається на підтримку виборців 
та результати громадських слухань 
(щодо приєднання до столиці). 
Проте з такою думкою не погоджу-
ються опоненти Ольги Матюшиної. 
Серед них — селищний депутат 
Сергій Даніш, який оповістив сво-
їх односельців про чергову загрозу 
— «поглинання селища» столицею. 
Це, до речі, той самий пан, який 
на сесії Київради виступив про-
ти позиції столичних депутатів: 
мовляв, згідно із законодавством, 
межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою за погодженням 
трьох органів влади — Київської 
обласної ради, Ірпінської міської 
ради та селищної ради. 

Більше того, Даніш намагається 
спотворити рішення Київради. 
Використовуючи соцмережу Фей-
сбук, він, зокрема, написав таке: 
«… селище має розвиватися як са-
мостійна адміністративна одиниця 
і має для цього всі можливості, ні 
про яке приєднання до Києва не 
може йти мови. Депутати Київ-
ради у відповідь на мій виступ 
наголосили, що їм Коцюбинське 
потрібне для спорудження ще 
одного кладовища біля нашого 
селища, оскільки у столиці дефіцит 
місць для поховань. Окрім того, 
вони планують побудувати біля 
Коцюбинського станцію очисних 
споруд, щоб біля нас смерділо, як 
у Бортничах…». 

Подібним інформприйомом 
користується й депутат Ірпінської 
міської ради Богдан Слюсаренко, 
який майстерно використав слова 
одного зі столичних депутатів, щоб 
дискредитувати Київраду перед 
жителями Коцюбинського. Так, 
коментуючи слова «свободівця» 
Юрія Сиротюка щодо дефіциту 
земель, пан Слюсаренко заявив 
про цілу низку загроз для селища: 
окрім «побудови» у ньому цвинтаря 
й очисних споруд він ще додав 
можливу «появу» сміттєзвалища 
та СІЗО. 

Щоб спростувати ці спекуля-
ції Юрій Сиротюк був змушений 
ще раз пояснити свою позицію: 
«Під час виступу у Київраді наша 
фракція підтримала звернення до 
парламенту і погоджується з во-
левиявленням селищної громади, 
яка бачить своє майбутнє у столиці. 
Але, окрім питання щодо Коцюбин-
ського, я також говорив і про те, що 
Києву від області потрібні й інші 
додаткові території, а не тільки 
Коцюбинське. Адже коли селище 
стане частиною Києва, нам дове-
деться спільно вирішувати питання 
і для Коцюбинського, і для столиці 
за рахунок додаткових земель Ки-
ївської області. Столиці вже не має 
куди рости, як і Коцюбинському, 
яке з усіх сторін обмежене лісом. 
У місцевої громади є проблеми 
і щодо кладовища, і щодо місць 
утилізації сміття. І нам треба вести 
злагоджену роботу. Глобально це 
може вирішити велика агломерація 
довкола Києва». 

Зближення Зближення 
із ускладненням із ускладненням 
�  ЧИ СТАНУТЬ КИЯНАМИ ЖИТЕЛІ КОЦЮБИНСЬКОГО? 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

Найближчим часом Верховна Рада має розглянути звернення Київради щодо розширен-
ня нашого міста за рахунок Коцюбинського. Водночас, як дізналась «Вечірка», у самому 
селищі ситуація неоднозначна: симпатії жителів і представників місцевого самовряду-
вання розподіляються між столицею та Ірпенем, до якого належать за адміністративним 
поділом. У кожної із сторін — свої резони… 
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Фото Павла ПАЩЕНКА

РЕЗОНАНС Асфальтний завод 
змінить адресу? 
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

Асфальтний завод на вулиці Куренів-
ській необхідно негайно закрити! З таким 
гаслом виступають столичні активісти, які 
запрошують жителів Оболоні долучитися 
до… урочистого «опечатування» примі-
щень комунального підприємства «Авто-
дорсервіс». 

Останнім часом на Оболоні іноді відчуваєть-
ся неприємний запах та спостерігаються темні 
хмари із сильно загазованим повітрям. Одним 
із джерел такого забруднення називають ас-
фальтний завод КП «Автодорсервіс», що знахо-
диться на Куренівській, 16. 

Як дізналась «Вечірка», 15 жовтня цього року 
в заводчан закінчився термін дії дозволу на ви-
киди шкідливих речовин. Саме тому КП «Авто-
дорсервіс» має зупинити свою роботу, подальші 
виробничі процеси можуть розпочатись лише 
після отримання нових дозвільних документів. 

Наразі підприємство готується до отримання 
нового дозволу, який повинне надати Управлін-
ня екології та природних ресурсів КМДА. Цей 
процес має публічний характер, оскільки у міс-
цевих ЗМІ потрібно опублікувати повідомлен-
ня про намір отримати дозвіл із зазначенням 
адреси місцевої адміністрації, на яку можуть 
направляти зауваження мешканці й громадські 
організації. Чимало з них вважають ідеальним 
рішенням у такій ситуації — взагалі винести 
шкідливе виробництво за межі міста. 

— Мешканці Оболонського району вкрай 
незадоволені та стурбовані рівнем екологічної 
безпеки, шкідливим впливом забрудненого 
атмосферного повітря на здоров’я людей та 
навколишнє природне середовище, — пояснює 
депутат Київради Костянтин Богатов. — Обо-
лонь є одним із найбільших промислових райо-
нів столиці. Це спричиняє значне антропогенне 
навантаження на міське середовище. З огляду на 
це варто звернути увагу на діяльність КП «Авто-
дорсервіс», яке вважається одним із найпотуж-
ніших промислових підприємств у районі. 

Як стало відомо нашому кореспонденто-
ві, «Автодорсервіс» займається регенерацією 
асфальтобетону після розбирання дорожнього 
покриття. Усі виробничі процеси проходять на 
вулиці Куренівській, 16. Саме там заводчани 
виготовляють асфальтобетонну суміш і чорний 
щебінь. Такий бізнес призводить до значних 
викидів забруднюючих речовин, перевищення 
гранично допустимих норм концентрацій шкід-
ливих газів. 

За ініціативи Костянтина Богатова ще два 
роки тому створили робочу групу, яка вивчала 
проблему дотримання вимог природоохорон-
ного законодавства КП «Автодорсервіс». Про це 
також неодноразово говорили й на засіданнях 
постійних комісій Київської міської ради. Торік 
на звернення активістів відреагувала комуналь-
на корпорація «Київавтодор»: її представники 
також розглядали можливості перенесення 
забруднюючого підприємства з Оболоні на іншу 
земельну ділянку. З цією метою навіть хотіли 
залучити бюджетне фінансування, щоб здійс-
нити закупівлю необхідного фільтрувального 
обладнання. 
У вересні-2018 «асфальтну» тему винесли на 
засідання постійної комісії міськради з пи-
тань транспорту, зв’язку та реклами. За слова-
ми керівника «Київавтодору» Олександра 
Густелєва, матеріально-технічна база на заводі 
вкрай застаріла. На даний момент проблема 
існує не тільки зі шкідливими викидами, а 
навіть і з безпечністю експлуатації обладнання. 
Саме тому й було ухвалено депутатське рішен-
ня — доручити Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА (під час найближчого 
коригування бюджету) подати запит на виділен-
ня 3 млн гривень для проведення модернізації 
та встановлення сучасної трирівневої системи 
пилогазоочищення. 

P.S. Коли верстався номер, стало відомо: ас-

фальтний завод у наступному році мають 

перенести за межі Києва. Про це заявив мер Києва 

Віталій Кличко на пленарному засіданні Київської 

міської ради.

Насамперед про тих, хто вулицю в 
центрі хоче зробити пішохідною. Ви-
ходячи із викладеного в статті, це ніякі 
не мешканці Пушкінської. Пропозиція 
була від Ярослава Колосовича, представ-
ника ГО «Квартал Пушкінська – Велика 
Васильківська», яку підтримав голова 
громадської ради при Шевченківській 
РДА Юрій Чиж. 

Місяців зо три тому в Шевченків-
ській РДА обговорювалася «ініціатива 
пішоходизації» Пушкінської. Нібито 
її мешканці пропонують перекрити 
вулицю, на якій живуть, раз і назавжди. 
Починаючи від площі Льва Толстого. 
Начебто люди вирішили відмовитися 
від власних автомобілів в ім’я екології, 
аби ходити пішки. Обговорення від-
бувалося за сприяння місцевої влади, 
яка готова підсобити в цій шляхетній 
справі. Саме вона сприяла «ініціаторам» 
і надала приміщення на своїй державній 
території. Мовляв, нехай вкрай лінивий 
житель тягає з дачі огірки і картоплю 
на своєму ощасливленому горбу. 

А подумав хто про наслідки? Авторам 
набатного проекту думка професіоналів 
із числа містобудівників без потреби. 
Втім, дрімуче невігластво прогляда-
ється і непрофесійним поглядом. З 
тією ж милою безпосередністю могли 
б, наприклад, запропонувати вирити 
тунель від Майдану Незалежності аж 
до… Європи. 

За уявою горе-реформаторів вулиця 
перетвориться у «потужний інструмент 
активізації економіки і торгово-громад-
ського середовища району». Мовляв, 
магазини та кав’ярні «приносять наба-
гато більше доходу». А ще – фестивалі, 
святкові заходи, торгові намети «певно-
го напряму», велодоріжки, посередині 
– зелена зона… Цілковита ідилія! Щодо 
«набагато більшого доходу» – свята 
правда. Та є одна прикра завада. Вулиця 
Пушкінська – переважно житлові будин-
ки. Це замість них буде «торгово-гро-
мадське середовище району», магазини 

та кав’ярні, велодоріжки? Це заради їх 
спокою – фестивалі, святкові заходи, 
торгові намети «певного напряму»? 
А тисячі мешканців куди подіти – на 
Борщагівку? 

Щоправда, «реформатори» намага-
ються підстелити соломки: «за винятком 
«швидкої допомоги» та автівок мешкан-
ців». Додамо ще: аварійок, пожежних 
машин, поліції, таксі… Але ж вулиця 
пішохідна!? Як ці «винятки» будуть 
їздити через заставлені столиками 
кав’ярні? Кажуть, мріяти не шкідливо. 
Але не в цьому випадку. Безглуздість та 
невігластво помітні всім, окрім автора 
«проекту сторіччя» і голови Громадської 
ради при Шевченківській РДА Ю.Чижа. 
На відміну від цих громадських діячів, 
кожному жителю Пушкінської відомо, 
що автомобілі, в тому числі їх власні, 
ледь пробираються через пробки на цій 
вулиці. Так само як і на паралельних. 
Закрий одну лише Пушкінську – і центр 
перетвориться на гігантську стоянку 
автомобілів. Зате на перекритій вулиці 
Пушкінській будуть попивати каву і 
пиво пішоходи в розрахунку один на 
півгектара. Взимку ж мешканці друж-
но візьмуть у руки двірницькі лопати, 
щоб прибирати сніг із велодоріжок та 
зелених зон, оскільки снігозбиральна 
техніка через кав’ярні навряд чи проїде. 

Щодо згаданого обговорення «іні-
ціативи» в Шевченківській РДА, то 
це незабутнє дійство відбувалося не 
лише за сприяння очільників райдерж-
адміністрації, але й за відсутності са-
мих жителів Пушкінської. Їх чомусь 
не запросили. А навіщо? Як кажуть в 
народі: без мене мене оженили! Про 
цю подію дізналися лише кілька міс-
цевих активістів, яким вдалося на неї 
потрапити. Їх не на жарт злякала ре-
волюційна ідея «пішоходизації», яка 
подавалася начебто від нас – жителів 
Пушкінської. Розповідають, що коли 
туди навідалися, в аудиторії сиділи 
десятка півтора незнайомих громадян, 

які на нашій вулиці не живуть. Частина 
з них не з нашого району. 

Зауважу, що на заході був представ-
лений і загін працівників забудовника 
з адвокатом. До речі, тим самим, який 
протистояв на боці забудовника не 
лише нам, а й Генпрокуратурі України, 
Київраді, КМДА, Міносвіти, Асоціації 
дошкільних закладів України. І між 
іншим, Шевченківській РДА. Представ-
ник прикарпатського обласного центру 
скористався слушною нагодою, аби у 
своєму палкому виступі на підтримку 
«пішоходизації» не його рідного міста 
заодно просвітити аудиторію різними 
корисними відомостями. На кшалт того, 
що колись Івано-Франківськ називався 
Станіславом. Власне, цим «лікбезом» ар-
гументи «громадськості» від забудовника 
і вичерпалися. Коли справжні жителі 
назвали запропоновану «ініціативу» без-
глуздою, а про її авторів сказали все, що 
думають. Наостанок організатори заходу 
пригостили присутніх безкоштовною 
лекцією якогось професора «конфлік-
тології». Він натхненно малював на 
дошці якісь закарлюки, доводячи, що 
жителі Пушкінської повинні підтримати 
абсурдну ініціативу забудовника. Бо, 
мовляв, буде гірше. Та куди вже гірше?! 

Нічого так не жадає фірма-забудов-
ник, як прибрати з дороги наше ОСН і 
непокірних мешканців Пушкінської. Але 
ми нізащо не відступимо і не здамося! 

P.S. Під час підготовки цього ма-

теріалу відбулося засідання 

Громадської ради, де з’яcувалося, що пові-

домлення Я. Колосовича, оприлюднене на 

шпальтах «Вечірки» та повторене газетою 

«Хрещатик», начебто Громадська рада під-

тримала революційну ідею «пішоходизації» 

Пушкінської, не відповідає дійсності. 150 же 

підписів, зібраних Колосовичем на підтримку, 

в Громадській раді, голові якої Ю.Чижу вони 

начебто передані, – ніяк не можуть знайти. 

Може, ця реліквія досі у п. Чижа? Глянути б 

хоч одним оком, хто ж такі ці 150 відчайдух, 

котрі просять перетворити унікальну вулицю, 

на якій живуть, у вічний «карнавал». До того 

ж, на даху підземного паркінгу! А заодно й 

паралізувати життя центру столиці? 

Микола ЖУКОВ, 

голова ОСН «Квартал Пушкінська – 

Червоноармійська», професор

Променад Пушкінською Променад Пушкінською 
укрився туманом,укрився туманом,  
або Ще раз про «пішоходизацію» або Ще раз про «пішоходизацію» 
В номері «Вечірки» за 6 вересня ц.р. прочитав матеріал Петра 
Зубенка «Пішки по Пушкінській?». У підзаголовку – головна думка 
статті: «Долю вулиці вирішать її мешканці». Оскільки всіх мешканців 
представляє ОСН «Квартал Пушкінська-Червоноармійська», а автор 
цих рядків є обраним головою цієї громадської спільноти, хочу ви-
словити деякі міркування. 



  1+1
06:30 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
11:00 «Одруження наосліп»
12:00 ТСН
12:20 «Одруження наосліп»
12:50 «Міняю жінку»
14:15 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
16:45 ТСН
17:10 Прем’єра на «1+1». 

Пристрасна історія 
кохання у серіалі 
«Величне століття. Нова 
володарка»

19:20 «Секретні матеріали»
19:30 ТСН
20:15 «Ліга сміху-2018»
22:20 «Ігри приколів-2018»
23:20 «Розсміши коміка»

  2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп» 
08:55 Т/с «Пляжний коп» 
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:55 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
15:25 Х/ф «Ласкаво просимо 

у джунглі» 
17:15 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25 Х/ф «Ямакасі» 
21:15 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів» 
23:20 «Змішані 

єдиноборства. UFC- 
214. Вечір скандальних 
нокаутів»

01:40 Т/с «Опер за 
викликом» 

03:30 «Облом.UA»
04:20 «Цілком таємно»

  ICTV
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44» 
05:35 Цивільна оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10:10 Цивільна оборона
11:10 Я зняв!
12:10 Х/ф «Патруль часу» 
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Патруль часу» 
15:00 Т/с «Пес» 
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Пес» 
17:40 Т/с «Марк+Наталка»  

Прем’єра
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі Прем’єра
21:05 Факти. Вечір
21:30 Дизель-шоу 
00:20 Т/с «Марк+Наталка» 
03:55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

  Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з Інтером»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з Інтером»
09:00 Новини
09:20 «Ранок з Інтером»
10:20 Т/с «Абатство Даунтон» 
12:00 Новини
12:25 Т/с «Абатство Даунтон» 
13:00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
14:00 «Склад злочину»
14:50 «Речдок»
15:45 «Речдок»
16:45 «Речдок»

17:40 Новини
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Однолюби»
23:10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00:00 Х/ф «Ніагара»
02:00 «Речдок»
04:15 Д/п «Осінній марафон 

Олега Басилашвілі»
04:45 «Тop Shop»
05:15 «Удачний проект»

  ТРК «Київ»
07:00 «Найромантичніші 

міста світу»
08:00 «Столичні телевізійні 

новини»
08:15 «Школа права»
09:00 «Столичні телевізійні 

новини»
09:15 «Ситуація»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»
15:10 «Депутатська 

приймальня»
16:10 «Ветеринарні пригоди 

Люка Гембела»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Притулок для 

носорогів»
20:20 «Ситуація»
20:30 «Місто добра»
21:00 «Столичні телевізійні 

новини»
21:25 «КИЇВ LIVE. Підсумки»
22:45 «Ситуація»
22:55 «Українська 

Національна Лотерея»
23:00 «Столичні телевізійні 

новини»
23:20 «Телемаркет»
00:20 «КИЇВ LIVE»
02:30 «Ситуація»
02:40 «Школа права»
03:20 «Столичні телевізійні 

новини»
03:40 «КИЇВ LIVE. Підсумки»
04:55 «Столичні телевізійні 

новини»
05:15 «Мультляндія»

  Новий канал
03:10 Служба розшуку дітей
03:15 Зона ночі
04:20 Абзац
06:04 Kіds Tіme
06:05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06:59 Kіds Tіme
07:00 Київ вдень та вночі 
08:00 Ревізор
10:20 Страсті за ревізором
13:10 Будиночок на щастя 
16:20 Топ-модель 
19:00 Топ-модель 
21:40 Любов на виживання 
23:40 Київ вдень та вночі 
00:40 Х/ф «Крута Джорджія» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Зона ночі

  НТН
05:15 Х/ф «Інспектор карного 

розшуку»
06:50 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 Х/ф «Страх висоти»
10:40 Т/с «Коломбо» 
12:30 «Свідок»
12:50 «Речовий доказ»
15:55 «Легенди карного 

розшуку»
16:30 «Свідок»
16:55 «Легенди карного 

розшуку»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Коломбо» 
21:20 «Легенди карного 

розшуку»
23:15 «Свідок»
23:45 Т/с «Криміналіст» 
02:05 «Таємниці 

кримінального світу»
02:55 «Свідок»
03:25 «Випадковий свідок»
03:45 «Правда життя. 

Професії»

  СТБ
06:10 Х/ф «Мама мимоволі» 
08:50 Т/с «Швидка 

допомога» 

17:30 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 
19:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20:00 Цієї миті рік потому 
22:00 Вікна-Новини
22:45 Invіctus. Ігри 

нескорених-2018 
23:00 Ультиматум 

  ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 ТЕТ Мультиранок
09:40 Х/ф «Стрибок вгору»
11:00 Серіал «Усі жінки - 

відьми»
12:00 Мольфар
13:00 Танька і Володька
14:00 Одного разу під 

Полтавою
15:00 Віталька
16:30 М/ф «Замбезія»
18:00 Чотири весілля
19:00 ЛавЛавCar
20:00 Танька і Володька
21:00 М/ф «Нарешті вдома»
22:45 Х/ф «Не погрожуй 

південному централу, 
попиваючи сік у себе в 
кварталі» 

00:30 ЛавЛавCar
01:30 17+
02:30 Панянка-селянка
03:20 Віталька
05:50 Корисні підказки

  Прямий
06:00 «Новий день»
07:00 «Репортер». Новини
07:15 «Новий день»
08:00 «Репортер». Новини
08:15 «Новий день»
09:00 «Репортер». Новини
09:15 «Ми всі...» Рольником
10:00 «Репортер». Новини
10:15 «Ми всі...» Рольником
11:00 «Репортер». Новини
11:15 «Ми всі...» Рольником
12:00 Ток-шоу «Полудень»
13:00 «Репортер». Новини
13:15 «Деталі»
14:00 «Репортер». Новини

14:15 «Деталі»
15:00 «Репортер». Новини
15:15 «Деталі»
16:00 «Репортер». Новини
16:15 «Кримінал» зі Славою 

Вардою
17:00 Ток-шоу «Ситуація»
18:00 «Підсумки» зі 

Світланою Орловською 
та Миколою Вереснем

19:00 Ток-шоу «Ехо України»
22:00 «Поярков. NEWS»

  Україна
06:30 Ранок з Україною
07:00 Сьогодні
07:10 Ранок з Україною
08:00 Сьогодні
08:15 Ранок з Україною
09:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:20 Т/с «Мій найкращий 

ворог» (1, 2 серії) 
15:00 Сьогодні
15:30 Т/с «Мій найкращий 

ворог» (закл. серії) 
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук» 
19:00 Сьогодні
19:50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
22:00 Т/с «Пробач» (1 серія) 
23:00 Сьогодні
23:20 Слідами
00:00 Т/с «Пробач» (2-3 серії) 
02:00 Телемагазин
02:30 Т/с «Пробач» (закл. 

серія) 
03:50 Сьогодні
04:40 Зірковий шлях

  UA Перший
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Новини
06:35 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!
09:25 Новини
09:30 Погода
09:40 Т/с «Еліза» 
11:25 Телепродаж
11:50 Погода
12:00 Д/ц «Смаки культур»
13:00 Новини
13:10 РадіоДень
13:35 Д/ц «Незвичайні 

культури»
14:05 Телепродаж
14:25 Погода
14:30 РадіоДень
15:00 Новини
15:15 Т/с «Галерея Вельвет» 
16:40 Погода
16:55 Енеїда
18:00 Інформаційна година
19:00 Перший на селі
19:25 Погода
19:35 Д/с «Життя з левами» 
19:50 Т/с «За службовим 

обов’язком» 
21:00 Новини
21:25 UA:Спорт
21:45 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри-2018. 
Яскраві моменти

22:00 Перша шпальта
22:30 Букоголіки
23:00 Лайфхак українською
23:15 Погода
23:20 Д/ц «Гордість світу»
00:15 Інформаційна година
01:10 Погода
01:25 Т/с «За службовим 

обов’язком» 
02:25 Роздягалка
02:50 Погода
03:00 Новини
03:20 UA:Спорт
03:35 Тема дня
04:00 52 вікенди
04:25 Погода
04:30 Фольк-musіc
05:30 Д/ц «Гордість світу»

  1+1
06:00 ТСН
07:00 «Гроші-2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:35 «Їмо за 100»
11:20 «Світське життя-2018»
12:25 «Модель XL-2»
14:15 «Вечірній квартал»
16:20 «Жіночий квартал»
18:30 «Розсміши коміка- 

2018»
19:30 ТСН
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал- 

2018»
23:15 «Світське життя-2018»
00:15 «Ігри приколів-2018»
01:15 «Вечірній Київ»

  2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «Гарячі голови»
16:25 Х/ф «Гарячі голови-2»
18:10 Х/ф «Прямий контакт» 
20:00 Х/ф «Хижаки» 
22:00 Х/ф «Хижак-2» 
00:05 Х/ф «Мега піранья» 
01:55 Т/с «Опер за 

викликом» 
02:55 «Облом.UA»
03:20 «Цілком таємно»
05:00 «Змішані 

єдиноборства. 
UFC «Fіght Nіght. 
Повернення лідера: 
Волкан Оздемір проти 
Ентоні Сміта»

  ICTV
04:45 Т/с «Прокурори»
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Факти
05:35 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу 

10:45 Особливості 
національної роботи

11:45 Особливості 
національної роботи. 
Прем’єра

12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 
14:55 Т/с «Пес» 
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація»  
Прем’єра

21:20 Х/ф «Викрадена-3»  
Прем’єра

23:45 Х/ф «Найманий 
убивця» 

  Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:40 «Чекай на мене. 

Україна».
08:40 Х/ф «Ішов четвертий 

рік війни»
10:30 Х/ф «Зворотної дороги 

немає»
14:30 Т/с «Абатство Даунтон» 
20:00 «Подробиці»
20:30 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
22:20 Х/ф «Я тебе ніколи не 

забуду»
00:20 Х/ф «Дике кохання»
02:45 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь...»
03:05 Д/п «Борислав 

Брондуков. Комік із 
сумними очами»

03:45 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

05:15 «Top Shop»

  ТРК «Київ»
08:00 «Київські історії»
08:30 «Прогулянки містом»
09:00 «Якісне життя»
09:25 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»

15:10 «Українська пісня 
року»

16:50 «Паспортний стіл»
17:00 «Служба порятунку»
17:30 Х/ф «Сезон дощів»
20:30 «Життєві історії»
21:00 «Столичні телевізійні 

новини»
21:25 Х/ф «Митниця дає 

добро»
23:10 «Українська 

Національна Лотерея»
23:15 «Столичні телевізійні 

новини»
23:35 «Телемаркет»
00:35 «Столичні телевізійні 

новини»
00:55 Х/ф «Сезон дощів»
03:40 «Столичні телевізійні 

новини»
04:40 «Столичні телевізійні 

новини»
05:00 «Мультляндія»

  Новий канал
03:00 Зона ночі
05:59 Kіds Tіme
06:00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07:59 Kіds Tіme
08:00 Заробітчани
14:00 Хто проти блондинок? 
16:00 Хто зверху? 
18:00 М/ф «Альоша Попович 

й Тугарин Змій» 
19:30 М/ф «Добриня 

Микитич та Змій 
Горинич» 

21:00 Х/ф «Перший месник» 
23:20 Х/ф «13 район. 

Ультиматум» 
01:20 Х/ф «Крута Джорджія» 

  НТН
05:15 «Top Shop»
06:15 Х/ф «Вічний поклик»
12:00 «Україна вражає»
12:55 «Речовий доказ»

16:05 «Легенди карного 
розшуку»

19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Суєта суєт»
21:15 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
23:20 Х/ф «Шах і мат» 
01:10 «Таємниці 

кримінального світу»
02:10 «Свідок»
02:40 «Випадковий свідок»
03:00 «Правда життя. 

Професії»
04:00 «Легенди бандитської 

Одеси»
04:45 «Top Shop»

  СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
08:00 Караоке на Майдані
09:00 Все буде смачно!
10:55 Битва екстрасенсів 
13:00 Зважені та щасливі 
16:00 Хата на тата 
19:00 Х-Фактор
21:55 Invіctus. Ігри 

нескорених-2018 
23:00 Цієї миті рік потому 

  ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Листоноша Пет»
12:45 Х/ф «Пані Метелиця»
14:00 Чотири весілля
17:00 Одного разу під 

Полтавою
21:00 Танька і Володька
23:00 Сімейка У
00:00 Країна У
01:00 БарДак
02:00 17+
03:00 Віталька
05:50 Корисні підказки

  Прямий
09:00 Ток-шоу «Ехо України»
10:00 «Репортер». Новини

10:15 «LIVE»
11:00 «Репортер». Новини
11:15 «LIVE»
12:00 «Репортер». Новини
12:15 «МЕМ»
13:00 Ток-шоу «Споживач» 

з Максимом 
Несміяновим та Оленою 
Бунт

14:00 «Репортер». Новини
14:15 «LIVE»
15:00 Концерт
16:00 Ток-шоу «18 мінус» з 

Матвієм Ганапольським 
та Катериною Шангелія

17:00 «Кисельов. Авторське»
18:00 «Репортер». Новини
18:15 Ток-шоу «Кримінал» 

зі Славою Вардою та 
Катериною Трушик

19:00 «Репортер». Новини
19:15 Інтерв»ю з Юлією 

Литвиненко
20:00 Ток-шоу «THE WEEK» з 

Тарасом Березовцем та 
Пітером Залмаєвим

22:00 «Закрита зона» з 
Володимиром Ар’євим

23:00 Ток-шоу «Ехо України»

  Україна
07:00 Сьогодні
08:00 Т/с «Віддай мою мрію» 

(1-7 серії) 
15:00 Сьогодні
15:20 Т/с «Віддай мою мрію» 

(8 серія) 
16:15 Т/с «Аметистова 

сережка» (1-3 серії) 
19:00 Сьогодні
20:00 Т/с «Аметистова 

сережка» (закл. серія) 
21:00 Шоу Братів Шумахерів
23:00 Т/с «Люба. Любов» 

(1-3 серії) 
01:40 Телемагазин
02:10 Т/с «Люба. Любов» 

(закл. серія) 
02:50 Реальна містика
05:10 Зірковий шлях

  UA Перший
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Доброго ранку, Країно!
07:00 Новини
07:10 Доброго ранку, Країно!
08:00 Новини
08:10 Доброго ранку, Країно!
09:00 Новини
09:10 Доброго ранку, Країно!
09:30 Погода
09:35 М/с «Ведмеді-сусіди»
10:00 Лайфхак українською
10:15 Д/ц «Це цікаво»
10:40 Чудова гра
11:10 Телепродаж
11:30 Хто в домі хазяїн?
12:00 Сильна доля
13:00 Погода
13:05 Х/ф «Пророк Моісей – 

вождь-визволитель» 
2 с.

14:55 Погода
15:00 Казка «Як вийти заміж 

за короля»

16:30 Погода
16:35 Телепродаж
17:00 Т/с «Галерея Вельвет»
19:55 Погода
20:00 Розсекречена історія
21:00 Новини
21:25 Промінь живий
22:30 Погода
22:35 Д/ц «Неповторна 

природа»
23:05 Світло
00:05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
01:10 Новини
01:35 Погода
01:40 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

02:10 Д/ц «Смачні історії»
03:00 Новини
03:05 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»
04:00 Світло
05:00 Погода
05:05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ26.10.18 програма телебачення

СУБОТА 27.10.18програма телебачення

ВІДПОВІДІ на сканворд від 11.10.2018 р.
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Олександр ПИРЛИК 

Останні два тижні в інфор-
маційному полі столиці не 
вщухають обговорення про 
доцільність проведення 
марафонів у центрі столиці. 
Ті, хто виступають проти, 
аргументують свою по-
зицію дуже просто: пере-
криття доріг додає багато 
незручностей й до того вже 
незручному місці і пропо-
нують перенести пробіги 
на околицю або ж, напри-
клад, на Труханів острів. 
Прихильники масових за-
ходів запевняють, кількаго-
динний «дискомфорт» – це 
не привід, аби захід, який 
приносить радість десят-
кам тисяч містян і туристам, 
переносити з центральних 
вулиць… 

Одним із найперших міських 
марафонів став Бостонський. У 
цьому році він проводився в 122-й 
раз і за весь час формат заходу змі-
нювався лише один раз – під час 
Першої світової тут влаштували 
військову естафету. Вперше мара-
фон в Бостоні був організований 19 
квітня 1897 року, і фінішувало на 
ньому 15 осіб. Бостонський марафон 
входить у «велику шістку» Ліги World 
Marathon Majors і щорічно в ньому 
бере участь понад 30 тисяч бігунів. 

– Я брав участь у Бостонському 
марафоні 2013 року. У дні прове-
дення заходу місто просто живе 
марафоном, – розповідає учасник 
численних марафонів триатло-

ніст Андрій Оністрат. – Всюди 
натовп людей у фінішерських кур-
точках, торгові заклади зазивають 
марафонців, у вітринах магазинів 
висять плакати з побажаннями 
успіхів, а в церквах обіцяють за нас 
молитися і пропонують отримати 
благословення. Незнайомі люди 
бажають успіху, а потім вітають 
гордих фінішерів з медалями. 9,5 
тисячі осіб працюють на марафоні 
волонтерами – з повною віддачею 
і гордістю за свою справу. До того 
ж це дуже вигідно для міста, адже 
торік захід приніс Бостону 192 
млн доларів 

Звичайно, київським марафо-
нам далеко до таких цифр, але й 
історія у них не така багата. Тим не 
менше, нам є чим похизуватися. 
Наприклад, 7 жовтня пройшов 

9-й щорічний Київський міський 
марафон. Цьогоріч в ньому взяло 
участь 11 500 тис. спортсменів з 45 
країн світу. Організатори заходу 
відзначають позитивну тенден-
цію, адже з кожним новим забігом 
кількість бігунів зростає на кілька 
тисяч. 

– Я пам’ятаю, як на перший 
марафон прийшло близько півтори 
тисячі учасників, більшість з них 
були досвідчені спортсмени. І це 
не дивно, адже дистанція 42 км 
дуже важка і не підготовленій лю-
дині вона навряд чи під силу. Тому 
ми вирішили проводити забіги й 
на меншу відстань, починаючи з 
5 км, аби залучити більше учас-
ників, – розповідає організатор 
Київського міського марафону 
Дмитро Черніцький. 

Втім, не всі поділяють ентузіазм 
бігунів та організаторів марафонів. 
Адже подібні заходи приносять 
чимало незручностей для киян. 
Особливо перекриттям доріг у 
центрі міста та неналежну поін-
формованість водіїв. 

– Нас часто звинувачують у 
тому, що наші претензії занадто 
упереджені. Мовляв, ми заважаємо 
спортивному святу і радості десят-
ків тисяч людей, – говорить акти-
віст Андрій Лубін, який виступає 
проти проведення спортивних за-
ходів у центрі Києва. – Але давайте 
розберемося! Наразі, Київ й без 
того досить незручне місто. Воно 
загрузло в безкінечних заторах. 
У нас одночасно ремонтують два 
мости, ми маємо жахливі проблеми 
з парковками та й взагалі культура 

кермування просто на нульово-
му рівні. А тут ще й перекриття 
основних доріг... До того ж часто 
водії дізнаються про це вже «на 
місці»... Гадаю, що усі ці марафони 
можна проводити десь, скажімо 
на Троєщині або ж Трухановому 
острові, там досить багато місця 
і нікому не буде заважати. 

У свою ж чергу організатори 
забігів зазначають: кількагодинні 
незручності повністю компенсу-
ються створенням позитивно-
го іміджу для міста та високою 
соціалізацією населення, адже в 
марафонах беруть участь як полі-
тики та селебритіс, так і пересічні 
громадяни та люди с обмеженими 
можливостями.. 

– Уявіть, що на старт виходять 
бігуни різних професій, політич-
них поглядів та віросповідань. 
Лише вчора вони могли бути, так 
би мовити, по різні боки барикад, 
а сьогодні у них спільна мета – 
подолати кілька десятків кіло-
метрів. На дистанцію виходять й 
люди з особливими потребами, 
для яких подібні змагання чи не 
єдиний шанс знову відчути себе 
повноправними учасникоми со-
ціуму. У ці дні в Київ приїжджає 
чимало туристів, що також створює 
своєрідну рекламу місту. А щодо 
перенесення змагань на околиці, 
то я б хотів сказати, що кожна 
європейська столиця проводить 
подібний марафон. І там теж це 
дійство відбувається у центрі міста, 
і там теж перекривають дороги, 
але, разом з тим, невдоволених 
значно менше. А щодо поінфор-
мованості, то не помічати вели-
чезні банери на білбордах чи у 
метро, не слухати численні новини 
по радіо означає бути людиною, 
якій байдуже, що відбувається 
навколо – говорить організатор 
численних легкоатлетичних 
забігів Ігор Кретов.

  1+1
06:00 ТСН
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-

Забава»
09:45 Марійчин кінозал. 

Мультфільм «Маша і 
ведмідь»

09:55 «Світ навиворіт: 
Танзанія, Ефіопія»

14:50 Джулія Робертс і Річард 
Гір у романтичній 
комедії «Наречена-
втікачка» 

17:05 Енн Гетевей і Меріл 
Стріп у блискучій 
комедії «Диявол носить 
Prada»

19:30 «ТCН-тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:30 «Ліга сміху-2018»
01:50 «Українські сенсації»
04:50 «ТCН-тиждень»

  2+2
06:00 «Змішані 

єдиноборства. UFC» 
Fіght Nіght. Повернення 
лідера: Волкан Оздемір 
проти Ентоні Сміта»

08:00 Мультфільми
09:50 «Помста природи»
11:10 «Загублений світ»
12:10 «Шалені перегони»
13:10 Х/ф «Ямакасі» 
15:00 Х/ф «Ласкаво просимо 

у джунглі» 
16:50 13 тур ЧУ з футболу 

«Динамо»-«Львів» 
19:00 Х/ф «Погоня»
20:30 Х/ф «Втеча» 

23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змішані 

єдиноборства. UFC» 
Fіght Nіght. Повернення 
лідера: Волкан Оздемір 
проти Ентоні Сміта»

02:30 «Облом.UA»

  ICTV
04:35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»
05:25 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40 Факти
06:05 Інсайдер
08:00 Т/с «Відділ 44» 
11:55 Х/ф «Скарб Амазонки» 
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Скарб Амазонки» 
14:15 Х/ф «Викрадена-3» 
16:35 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація» 
18:45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 
Соколовою

20:35 Х/ф «Хітмен: Агент 47»  
Прем’єра

22:30 Х/ф «Хітмен» 
00:25 Х/ф «Кримінальний 

талант»

  Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:25 «Великий бокс. Сергій 

Дерев’янченко - 
Даніель Джейкобс»

08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11:00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
3 сезон»

12:10 Х/ф «Вулкан страстей» 
14:00 Т/с «Абатство Даунтон» 
18:00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Я, Тоня» 
23:00 Х/ф «Убити Гінця» 
01:10 «Речдок»

  ТРК «Київ»
07:55 «Єство звіра»
08:50 «Паспортний стіл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»
15:10 «Рецепт успіху Михайла 

Поплавського»
15:40 «Концерт П.Зіброва «В 

епіцентрі кохання»
18:10 Х/ф «Дім - це храм»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-тижневик»
21:50 Х/ф «Суперстар»
23:35 «Українська 

Національна Лотерея»
23:40 «СТН-тижневик»
00:10 «СТН-спорт-тижневик»
00:30 Х/ф «Дім - це храм»
03:05 Х/ф «Суперстар»
04:50 «Мультляндія»

  Новий канал
03:30 Зона ночі
06:00 Стендап-Шоу
06:59 Kіds Tіme
07:00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
09:44 Kіds Tіme
09:45 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»
10:50 М/ф «Панда кунг-фу»

12:45 М/ф «Альоша Попович 
й Тугарин Змій» 

14:15 М/ф «Добриня 
Микитич та Змій 
Горинич» 

15:50 Х/ф «Перший месник» 
18:10 Х/ф «Перший месник: 

Друга війна» 
21:00 Х/ф «Перший месник: 

Протистояння» 
00:00 Х/ф «Чоловіча робота»

  НТН

05:45 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

07:25 Т/с «Я - охоронець» 
10:50 Х/ф «Проект «Альфа»
12:30 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись»
14:10 Х/ф «Улюблений зять»
17:00 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
19:00 Х/ф «Інтердівчинка» 
22:00 Х/ф «Драйв» 
00:00 «Чемпіонат України 

з шосейно-кільцевих 
перегонів. Фінал»

01:10 Х/ф «Шах і мат» 

  СТБ

05:25 Х/ф «Мама мимоволі» 
07:55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
09:00 Все буде смачно!
10:45 Караоке на Майдані
14:25 МастерШеф 
17:00 Слідство ведуть 

екстрасенси 
19:00 Битва екстрасенсів 
21:00 Один за всіх 
22:15 Х-Фактор

  ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Пригоди монстро-

подружок. День усіх 
монстрів»

12:35 Х/ф «Спляча красуня»
13:45 М/ф «Замбезія»
15:15 Чотири весілля
17:15 М/ф «Нарешті вдома»
19:00 Одного разу під 

Полтавою
21:00 Танька і Володька
23:00 Сімейка У
00:00 Х/ф «Не погрожуй 

південному централу, 
попиваючи сік у себе у 
кварталі» 

01:45 17+
02:45 Панянка-селянка
03:35 Віталька

  Прямий
09:00 Ток-шоу «Споживач» 

з Максимом 
Несміяновим та Оленою 
Бунт (повтор)

10:00 «Кисельов. Авторське»
11:00 «Репортер». Новини
11:15 «LIVE».
12:00 «Репортер». Новини
12:15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко
13:00 «Репортер». Новини
13:15 «МЕМ»
14:00 «Репортер». Новини
14:15 «LIVE»
15:00 «Репортер». Новини
15:15 Ток-шоу «Слова і 

музика» з Іриною 
Ратушною та Дмитром 
Клімашенком

16:00 «Репортер». Новини

16:15 Ток-шоу «18 плюс» 
з Сергієм Лойко та 
Аллою Тулинською

17:00 «Репортер». Новини
17:15 Ток-шоу «Кримінал» 

зі Славою Вардою та 
Катериною Трушик 
(повтор)

18:00 Ток-шоу «THE WEEK» з 
Тарасом Березовцем та 
Пітером Залмаєвим

19:00 «Репортер». Новини
19:15 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко
20:00 «Підсумки тижня» з 

Євгенієм Кисельовим
22:00 Ток-шоу «THE WEEK» з 

Тарасом Березовцем та 
Пітером Залмаєвим

  Україна
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Аметистова 

сережка» 
12:35 Т/с «Пробач» 
17:00 Т/с «Краще за всіх» 

(1, 2 серії) 
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Краще за всіх» 

(закл. серії) 
23:10 Х/ф «Дружина 

Штірліца» 
01:00 Історія одного злочину 
02:00 Телемагазин
02:30 Історія одного злочину 

  UA Перший
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Доброго ранку, Країно!

07:00 Новини
07:10 Доброго ранку, Країно!
08:00 Новини
08:10 Доброго ранку, Країно!
09:00 Новини
09:10 Доброго ранку, Країно!
09:30 Погода
09:40 Х/ф «Пророк Моісей – 

вождь-визволитель» 
2 с.

11:20 Погода
11:25 Д/ц «Світ дикої 

природи»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак українською
13:20 Погода
13:25 Телепродаж
13:50 #ВУКРАЇНІ
14:20 Перший на селі
14:50 Погода
15:00 Фольк-musіc
16:10 Своя земля
16:35 Телепродаж
17:00 Т/с «Галерея Вельвет» 
19:50 Погода
20:00 Д/ц «Ігри імператорів» 
21:00 Новини
21:25 Розважальна програма 

з Майклом Щуром
21:55 Промінь живий
23:00 Д/с BBC «Імперія»
00:05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
01:10 Новини
01:35 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція»

02:10 Д/ц «Смачні історії»
03:00 Новини
03:20 Війна і мир
04:00 Світло

НЕДІЛЯ28.10.18 програма телебачення

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

�  ЧИ ВАРТО ПРОВОДИТИ МАРАФОНИ У ЦЕНТРІ МІСТА?

Свято, але не для всіхСвято, але не для всіх



Ніна ГУЦУЛ 

Здається, наші народні 
обранці знову готуються 
ускладнити життя співвіт-
чизників черговою нова-
цією. Завдячуючи їй, кіль-
кість столичних аптек може 
значно зменшитися, а ліки 
в них відпускатимуться 
тільки за рецептом. Такими 
можуть стати наслідки при-
йняття законопроекту «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про лікарські 
засоби» щодо забезпечен-
ня економічної конкуренції 
та захисту прав пацієнтів 
при здійсненні роздрібної 
торгівлі лікарськими засо-
бами». 

Це тільки на перший погляд 
здається, що аптек у Києві – хоч 
греблю гати. Деякою мірою це дійс-
но так, але насправді… не зовсім. 
Адже маємо вкрай нерівномірний 
розвиток столичних мікрорайонів, 
і тому щодо кількості аптечних 
закладів в мегаполісі буде справед-
ливим інше прислів’я: «де пусто, 
а де – густо». 

Наразі проект закону, за допо-
могою якого сподіваються подо-
лати монополізм і недобросовісну 
конкуренцію, захистити права 
пацієнтів, активно обговорюється. 
Серед основних аргументів фігуру-
ють необхідність захисту вітчиз-
няних виробників медпрепаратів, 
більш доступних українських ліків, 
доцільність розміщення аптек 
через 500 метрів одна від одної, 
відпуску медичних препаратів 
тільки за рецептами з метою ви-
коренення самолікування тощо. 
Ініціатори проекту пропонують 
змінити умови здійснення госпо-
дарської діяльності з роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами 

й пропонують встановити для 
власників аптек чимало вимог та 
обмежень. Втім, деякі експерти 
схильні вважати таку законодавчу 
ініціативу відверто дискриміна-
ційною щодо тих, хто займається 
роздрібною торгівлею лікарськими 
засобами. 

Думки з цього приводу пересіч-
них киян полярно відрізняються. 

– Коли моя дружина тяжко 
захворіла, їй виписали досить 
рідкісні ліки, призначені для так 
званих орфанних захворювань, 
– ділиться своєю проблемою пен-
сіонер Володимир Іванович. 
– Та от біда: ліки для таких недуг 
тому й називаються орфанними, 
бо потрібні вкрай вузькому колу 
хворих і реалізуються в обмеже-
ній кількості аптек. Тож довелося 
побігати, а вік вже немолодий. А 
якщо й ці аптеки скоротять, чи в 
змозі я буду обійти їх усіх, поки 
знайду те, що потрібно? 

– Давно вже назріла необхід-
ність кардинально приструнити 
цих спекулянтів від медицини, 
– впевнена студентка столич-
ного вузу Діана Симирененко. 
– Коли мій хлопець минулої зими 
раптово захворів, мала нагоду на 

практиці впевнитися, які захмарні 
ціни наввипередки «загинають» 
в столичних аптеках за звичайні 
ліки. Довелося навіть займати в 
друзів чималі гроші, аби поставити 
коханого на ноги. І проти рецептів 
нічого не маю, а то деякі ладні всю 
аптеку скупити «про запас». 

Як стало відомо, якщо закон 
таки ухвалять, аптечні мережі 
значно «схуднуть»: окремим під-
приємцям дозволять мати лише 
одну аптеку, а компаніям – не 
більше чотирьох і тільки в одному 
регіоні. Всього вісім аптек дозво-
лятимуть відкрити фірмам лише в 
тому випадку, якщо вони займа-
ються виробництвом ліків. Якщо 
ж підприємець забажає відкрити 
свою аптеку, він повинен мати 
освіту магістра за спеціальніс-
тю «Фармація», а продавати ліки 
можна буде лише дипломованим 
провізорам. 

Водночас чимало фахівців ви-
словлюють побоювання, що подібні 
зміни призведуть до знищення 
конкуренції на фармацевтичному 
ринку. Його монополізація може 
призвести до значного підвищення 
цін на ліки і негативно позначитися 

загалом на доступності медика-
ментів. Логічне запитання: а за що 
ж тоді боролися?! Експерти також 
піддають критиці норму законо-
проекту, згідно якій ліцензію на 
роздрібну торгівлю лікарськими 
засобами підприємець не отримає, 
якщо на день подання заяви… 
відстань по прямій лінії від місця 
запланованого розташування ап-
теки до найближчої вже існуючої 
становить менше 500 метрів. Не 
в захваті від можливих новацій і 
столичні медики. Зокрема терапе-
вти, на яких, зазвичай, припадає 
переважна кількість звернень хво-
рих. Медики побоюються недар-
ма: якщо новоприйнятий закон 
дійсно зобов’яже брати рецепти 
навіть на прості й звичні ліки, це 
змусить громадян значно частіше 
приходити до лікарень, створить 
черги й ажіотаж.
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Водночас чимало фахів-
ців висловлюють побою-
вання, що подібні зміни 
призведуть до знищення 
конкуренції на фармаце-

втичному ринку
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�  САМЕ ТАКОЮ, НА ДУМКУ ДЕЯКИХ ДЕПУТАТІВ, МАЄ БУТИ ВІДСТАНЬ ВІД ОДНІЄЇ СТОЛИЧНОЇ АПТЕКИ ДО ІНШОЇ

Дистанція – 500 метрівДистанція – 500 метрів

СВОЇМИ РУКАМИ

Автобус, що долає бездоріжжя Автобус, що долає бездоріжжя 
Микола ПАЦЕРА 

Останнім часом на дорогах України 
та інших країн почали з’являтися 
унікальні автобуси-позашляхови-
ки «Torsus Praetorian» словацького 
виробництва. А створили цю не-
ординарну машину кияни Вахтанг 
Джукашвілі та Юлія Хомич. 

Шлях від проекту до першого в світі 
потужного позашляховика з такими показ-
никами був неймовірно коротким – усього 
один рік. А почалося все з того, що у 2014-
му столичне подружжя, глава якого був 
корпоративним продавцем автомобілів, а 
його дружина працювала юристом у сфері 
міжнародного права, створило компанію,  
що займалася поставками спеціальних ав-
томобілів у рамках міжнародної технічної 
допомоги. 

Їх клієнтами були солідні зарубіжні фір-
ми. Причому поставки здійснювалися ви-
ключно через міжнародні тендери, в яких 
компанія незмінно перемагала. Скажімо, 
лише за підсумками 2016-2017 років вона 
уклала контрактів на загальну суму понад 20 
мільйонів доларів. А також фірма здійснює 
потрібну замовнику конверсію техніки – 
наприклад, збирає ремонтно-евакуаційні 
вантажівки чи колісні екскаватори. 

– Працюючи з іноземними клієнтами, 
особливо компаніями з видобутку нафти і 
газу, а також із країн, у яких погано розвинута 
інфраструктура, ми зрозуміли, що їм потрібні 
саме автобуси-позашляховики, – розповідає 
Вахтанг Джукашвілі. – Зокрема значний 
попит на автобуси-позашляховики у Канаді 
та Австралії, де великі кар’єри знаходяться 
на значній відстані від місця проживання 
робітників, їх доводиться доставляти туди 
бездоріжжям. Бували випадки, коли фірми 
замовляли нам по декілька позашляховиків 
для перевезення своїх співробітників тільки 

тому, що не мали високопрохідного автобуса. 
Ми й вирішили спробувати їх створити. 

Подружжя фактично за рік зуміло бу-
квально «скласти, як дитячий конструктор» 
базову модель потрібного позашляховика з 
існуючих агрегатів і комплектуючих. Прак-
тично всі вузли зроблені на заводах країн 
ЄС і США, двигун, шасі, коробка передач, 
гальма – виробництва відомої німецької 
компанії MAN. Сама ж українська фірма 
розробила дизайн автобуса, а також литі 
форми – майстер-модель, варильні стапелі, 
лінію зі збирання. 

Базова модель позашляховика вміщує 
35 пасажирів. Для комфорту встановле-
но кондиціонер, обігрівач, передбачено 
монтування мультимедійної системи з 
DVD та моніторами. Загальне допустиме 
навантаження становить 13,5 тонни. Кліренс 
автобуса – 389 міліметрів, що в комплекті 
з м’якою підвіскою дає змогу рухатися по 
глибоких вибоїнах і бездоріжжю. Основ-
на ж відмінність «Torsus Praetorian» від 
існуючих у світі моделей автобусів – він є 
повноприводним, і обшивка його кузова 
не металева, а з композитних матеріалів. 

– Зараз інженери компанії збирають 
автобуси в столиці Словаччини Братис-
лаві, де ми орендуємо виробничі площі, 
– говорить Вахтанг Джукашвілі. – Нині ми 
на стадії переведення позашляховика в 
дрібносерійне виробництво. Уже зібрано 
близько 10 машин, ще майже 20 у процесі 
складання. Паралельно ведемо переговори 
з представниками автозаводів США, Ту-
реччини та України про запуск серійного 
виробництва. 

Запити на автобус надійшли зі США, 
Австралії, Канади, Грузії, Бангладеш, Нової 
Зеландії. Так, одна нафтова компанія хоче 
придбати 70 таких машин. Уряд Бангладеш 
готовий купити 105 автобусів, зокрема, і в 
модифікації «швидка допомога». В Україні 
ж такі автобуси вже використовуються у 
зоні проведення бойових дій на Донбасі.

  ДУМКИ З ПРИВОДУ 

«ЗА»: Ірина СИСОЄНКО, народний депутат, 

ініціатор законопроекту: 

– Законопроект відповідає європейському 

законодавству на прикладі досвіду окремих країн ЄС, 

в яких відсутні ознаки аптечної монополії, а мережі 

складаються щонайбільше з 4 аптек. Тому на виконання 

завдань щодо адаптації законодавства України до 

нормативно-правових актів ЄС та положень Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС щодо правил кон-

куренції в окремих сферах, а саме – в галузі фармацевтичної діяльності з 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розроблено та зареєстровано 

зазначений документ. 

«ПРОТИ»: Іван МАРУСЕВИЧ, голова Асоціації інва-

лідів-спинальників України: 

– Особисто я не бачу ніякої доцільності в 

обмеженні кількості аптек. Немає в нас «зайвих» 

аптек! Й чому саме п’ятсот метрів потрібно йти до апте-

ки? Ми, наша Асоціація, готові звернутися з листом до 

профільного комітету Верховної Ради щодо недоцільності 

таких обмежень. Як в результаті пропонованих заходів 

поліпшиться обслуговування людей? Замість п’яти очі-

куючих в черзі на обслуговування в аптеці будуть стояти десять? До того 

ж, далеко не кожний, хто зможе добратися до аптеки, в змозі вистояти ту 

чергу. А новий закон може значно збільшити їх. 



Петро ЗУБЕНКО 

Київрада вирішила взяти на 
облік водні об’єкти столиці. 
КМДА спільно з КП «Плесо» 
до 1 січня 2020 року має 
провести інвентаризацію і 
паспортизацію усіх водних 
об’єктів місцевого та загаль-
нодержавного значення в 
місті. 

До цього часу мають бути розро-
блені й проекти землеустрою щодо 
встановлення меж прибережних 
захисних смуг водних об’єктів. Пе-
ревага буде надаватись тим з них, 
які є джерелом питного водопоста-
чання або мають природоохорон-
не чи рекреаційне значення. Все 
це, на думку депутатів, повинно 
підвищити ефективність викори-
стання водних об’єктів, поліпшити 
екологічний стан та задовольнити 
потреби населення у водних ресур-
сах, матиме позитивний вплив на 
розвиток водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну 
Дніпра. 

До проведення інвентаризації 
також планують залучити Державне 
агентство водних ресурсів Укра-
їни, інститут «Укрводпроект» та 
управління водного господарства в 
м. Києві та Київській області. 

Зазначимо, до ідеї суцільної 
паспортизації водойм столичні 
депутати Київради звертаються не 
вперше. Три роки тому це питання 
розглядалося, зокрема, на засіданні 
тимчасової контрольної комісії з 
контролю за охороною водойм, 
джерел, систем питного водопоста-
чання та прилеглих територій. Тоді 
до конкретного рішення не дійшло – 
забракло коштів. І справді – на 

проведення робіт потрібні кілька 
десятків мільйонів гривень. Чому 
ж сьогодні повернулися до цього 
проекту? 

За даними комунального під-
приємства «Плесо», яке опікується 
станом річок і водойм Києва, ок-
рім Дніпра, на території столиці 
ще близько 430 водних об’єк-
тів загальною площею близько 
23,5 кв. км, серед яких 129 озер, 
102 ставки, 43 невеликі штучні 
водойми, 32 джерела, 10 річок, 
27 каналів, 28 струмків, 2 протоки 
та 24 затоки. 

Паспорт водойми – це основний 
документ, що включає всю інфор-
мацію по тому чи іншому водному 
об’єкту. Він необхідний, приміром, 
у разі передачі водойми в аренду. 
Інвентаризація водойм дасть змогу 
навести порядок у сфері їх експлу-
атації і захистити від забудови, 
вважають автори проекту. 

Серед характеристик, які при-
сутні в паспорті, можна виділити 
кількісні показники площі, обся-
гу, глибини, гідрологічні дані, а 
також відомості про користувачів 
водою. Крім того, повинно бути 
описано повний технічний стан, 
призначення об’єкта, правила його 
використання. Якщо на даній во-
доймі є якісь гідротехнічні споруди, 
вони також повинні бути включені 
в паспорт. У тому випадку, коли 
мова йде про водний об’єкт, який 
використовується у рибному гос-
подарстві, то акцент слід зробити 
на вивченні можливості розведення 
того чи іншого виду риб. 

На жаль, вигляд водойм та чистота 
води в столиці залишають бажати кра-
щого. Часто на схилах долин і берегів 
влаштовують звалища і смітники. 
Вода в малих річках, що протікають 
містом, як правило, забруднена і, до 
того ж, ніколи не замерзає. Поясню-
ється це просто – у неї потрапляє 
велика кількість кам’яної солі, яку 
дорожні служби використовують 
для боротьби зі снігом та льодом. У 
Києві є багато ставків, але вода у них 
також забруднена, а їх постійними 
мешканцями стали пацюки. 

В базі земельного кадастру при-
бережно-захисні смуги водних 
об’єктів міста Києва не визначені. 
Це свідчить про те, що проектів 
землеустрою немає. Стаття 60 Зе-
мельного кодексу передбачає вста-
новлення прибережних захисних 
смуг. Встановлено їх дуже мало. 

Громадські організації можуть 
здійснювати лише санітарне роз-
чищення від сміття, бруду, пова-
лених дерев. Усі інші заходи, які 
потребують втручання техніки, 
потребують розробки проекту. Це 
регламентується статтею 86 Водного 
кодексу. Отже, і тут не обійтись без 
паспорта. 

– КП «Плесо» вже виконало до-
слідження частини водних об’єктів 
із власної ініціативи, – повідомив 
прес-секретар цього комуналь-
ного підприємства Євген Кобан. 
– Це необхідно, тому що, фактично, 
йдеться про технічні характери-
стики будь-якої водойми. Завдяки 
чому ми можемо розуміти, де і які 
відхилення від норми відбуваються. 
Якщо на цих водоймах плануються 
якісь роботи, то ми розуміємо всю 
технічну складову. 

Наприклад, є громадська ініціа-
тива обладнати пляж. Ми перегля-
даємо технічний паспорт водойми, 
щоб з’ясувати, чи можна зробити 
там пляж, чи дозволяє якість води. 
Не треба буде щоразу виїжджати 
на місце. Цей документ зберіга-
тиметься в нас, а за потреби, за 
умови запитів, будемо надавати 
інформацію.
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На жаль, вигляд водойм та 
чистота води в столиці за-
лишають бажати кращого

ПИТАННЯ РУБА

Навіщо річці Навіщо річці 
паспорт? паспорт? 

ЗАКОН Є ЗАКОН

�  ЛЕГАЛЬНУ КАВ’ЯРНЮ ВІД «ФАЛЬШИВОЇ» 
ТЕПЕР МОЖНА РОЗПІЗНАТИ ЗА 
ГОЛОГРАМОЮ

За маркуванням – до 
«Міського магазину»

Петро ЗУБЕНКО 

У Києві вирішили маркувати спеціальними гологра-
мами легальні засоби пересувної торгівлі (як то авто-
кав’ярні, візки з продажу напоїв чи окремо розміщені 
торговельні намети), що підтверджуватиме законність 
їх встановлення та торгівлі. 

Пілотний проект із розміщення голографічної візуалізації впрова-
джується комунальним підприємством «Міський магазин», підпоряд-
кованим Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
КМДА. Основною метою проекту є ідентифікація підприємця та 
засобу торгівлі згідно укладеного договору з КП «Міський магазин». 
На думку розробників, це унеможливить розміщення торговельних 
точок за фальшивими договорами та дозволить посилити контроль 
із боку громадськості та контролюючих органів. 

Голограми видаються КП «Міський магазин» на всі засоби пере-
сувної та об’єкти сезонної торгівлі, це право підприємці вибороли 
на відкритих торгах, за підсумками яких укладено договори та 
сплачено відповідні кошти до казни міста. Натомість усі само-
вільно розміщені засоби пересувної та об’єкти сезонної торгівлі 
підлягають демонтажу відповідно до Правил благоустрою міста, 
затверджених Київрадою. 

Першим об’єктом, де було реалізовано пілотний проект, стала 
територія парку «Партизанська слава», повідомили в КП «Міський 
магазин». Там видали 4 голограми на засоби пересувної торгівлі та 
4 – на об’єкти сезонної торгівлі. Найближчим часом планувалося 
охопити «голограмізацією» всі легально встановлені точки дріб-
нороздрібної торгівлі столиці. Наразі голограмами вже позначено 
більше 80 об’єктів у Печерському, Голосіївському, Оболонському, 
Деснянському та Шевченківському районах, зокрема розташовані 
біля станцій метро «Арсенальна», «Дружби народів», «Палац спорту» 
та «Оболонь». 

Як розповів «Вечірці» директор КП «Міський магазин» Андрій 
Андрущенко, наявність голограми не лише дієвий інструмент 
контролю законності розміщення будь-якого засобу пересувної 
торгівлі, а й додатковий запобіжний засіб проти такої діяльності 
у невстановлених місцях, що псує естетичний вигляд міста і є не-
безпечним для здоров’я киян. 

Наразі всі легальні точки розміщення засобів пересувної та 
об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі міста 
позначено на спеціально розробленій Google-мапі, інформують 
у комунальному підприємстві. Перевірити наявність законних 
підстав для розміщення автокафе, автокав’ярні чи лавки-причіпа 
на вулицях столиці можна також за посиланням: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14-Dv5emIVZphn6x
SYiWct1ioRtU&ll=50.42735584901518%2C30.53880479213285&z=20 

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ 

Водночас у комунальному підприємстві не приховують, що наразі ситу-

ація далека від ідеальної. І пригадують нещодавній скандал із отруєнням 

шаурмою, про який писали мало не всі столичні ЗМІ. Фактично, кіоски з 

шаурмою є нині поза законом. Але… продовжують працювати. Приїжджає 

КП «Благоустрій», виписують припис, потім відбувається демонтаж – і кіоска 

немає. Тільки службовці КП об’їхали район, повертаються, але вже без 

техніки, і бачать: стоїть «Шаурма», як і стояла. І так – по всьому місту…

Ре
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Олександр ПИРЛИК 

На початку жовтня Україну ско-
лихнула хвиля дитячих самогубств. 
Протягом двох днів руки на себе 
наклали 5 підлітків. У поліції гово-
рять про трагічний збіг обставин, 
психологи пояснюють депресив-
ними настроями серед молоді і 
браком спілкування з батьками, 
а інтернетблогери пов’язують це 
з появою на просторах Інтернету 
нової суїцидальної гри. 

У квітні Київ потерпав від підвищеного 
рівня самогубств – тоді кількість жертв сягала 
2-3 за день, чого не траплялось з 2005 року. 

Зовсім нову невтішну статистику опуб-
лікувало й Міністерство охорони здоров’я. 
Згідно інформації, Україна посідає 25 місце 
за кількістю самогубств на 100 тис. населення 
– 15,3. І хоча цей показник значно нижчий, 
аніж рекордний 2005 року (22,6), тим не 
менш, він залишається досить високим у 
порівнянні з європейськими країнами. І 
дуже шкода, що найуразливішими до таких 
настрої залишаються діти та підлітки. 

Суїцидальні думки у дітей з’являються 
частіше, ніж у дорослих, зазначила психо-

лог Наталя Парака. На це, за її словами, 
впливають різні соціальні чинники. 

– Причин безліч. Від проблем у сім’ї до 
алкоголю, наркотиків, небажаної вагітності, 
насильства – фізичного, сексуального та 
емоційного. Почуття провини, сорому і не-
вдоволення собою, яке з’являється у дитини. 
І ці переживання набагато сильніші тих, які 
переживають дорослі. Також зараз досить 
високу долю складають самогубства через 
проблеми в Інтернеті, особливо з появою 
так званих груп смерті та суїцидальних 
ігор, – наголошує психолог. 

Саме останніх називають головною 
причиною підвищення дитячих суїцидів. 
Одним з найяскравіших «представників» 
подібних ігор став вірус «Момо». Розробле-
ний японськими хакерами, він з легкістю 
використовував особисту інформацію зі 
смартфонів, а потім залякував жертву. Як 

же все відбувається? Зазвичай, до жертви 
надходить короткий аудіо- чи відеоролик 
з невідомого номера. Як тільки людина 
відкриває невідомий файл, вірус проникає 
у смартфон і починає «красти» особисту 
інформацію: фото, відео, номери телефонів, 
переписку з іншими людьми. При чому до 
рук шахраїв потрапляють давно видалені 
файли. 

16-річна Руслана (прізвище просила не 
називати), школярка, з власної цікавості 
сама знайшла контакти «Момо», через що 
не один раз шкодувала. 

– Просто хотіла перевірити легенду. В 
Інтернеті знайшла номер, подзвонила і 
після гудка хтось на тому кінці «скинув» 
дзвінок. Я заспокоїлася, думаю, як завжди 
фейк (неправдива інформація). Десь че-
рез годину мені з того номера надійшло 
повідомлення: «Даремно…». Я відповіла: 
«Що «даремно»?». І тут знову надходить 
повідомлення, але з аудіофайлом. Текст 
був красномовним: «Ти скоро помреш», а 
в аудіофайлі були моторошні звуки якогось 
шарудіння та розбитого скла. А через кілька 
днів розпочався справжній віртуальний 
терор. Мені почали дзвонити з невідомого 
номера і мовчати або ж важко дихати. Потім 
надіслали усю особисту інформацію, навіть 
з адресою – де я живу і о котрій годині 

прокинулася вранці. Так продовжувалося 
кілька днів, поки я не заблокувала той но-
мер. Телефон також довелося змінити… 
– розповіла «Вечірці» дівчина. 

Погодьтесь, на перший погляд, історія 
у чомусь навіть містична. Хоча фахівці з 
кібербезпеки запевняють, усі ці функції 
можна запрограмувати у звичайній програмі. 

– Судячи з усього, з підлітками спілкуєть-
ся не людина, а спеціальна програма-бот. 
Діалог в ньому програмується. При цьому в 
програмі, швидше за все, активна функція 
поповнення словникового запасу. Завдання 
бота «Момо» – змусити вас зателефонувати 
йому. Поки демонструється аудіоролик з 
моторошними звуками, програма краде 
дані з вашого смартфона. Підліток, бачачи 
свої фото, відеофайли, інформацію про 
адресу, вік, не відразу може збагнути, що 
все це було в його смартфоні і в соціальних 
мережах, до яких прив’язаний номер. Якщо 
у дитини серед цих даних є щось, що вона 
хотіла би приховати від всіх, її можна шан-
тажувати. Цілком можливо, навіть доводити 
до деяких відчайдушних вчинків, таких як 
спроба самогубства. Тому єдина порада: у 
жодному разі не переглядайте повідомлення 
з невідомих номерів, особливо, коли там є 
відео- чи аудіофайли, – розповідає експерт 
з кібербезпеки Іван Шишкін.

Марія КАТАЄВА 

Сьогодні каштани вже не 
милують око, як колись 
– вони засихають та хво-
ріють, через що Хрещатик 
втратив свій зелений при-
вабливий вигляд. Наразі в 
місті шукають вихід з ситу-
ації – лікувати дерева чи 
висадити нові види, більш 
адаптовані до існуючих 
умов. Серед таких пропо-
зицій – платан гібридний та 
вишня квітуча. 

 ЧОМУ ВМИРАЮТЬ 
ДЕРЕВА 

Реалії сучасного міста несумісні 
з каштанами, вважають експерти. 
Власне, з’явилися ці дерева на 
Хрещатику в післявоєнні роки, 
під час відбудови вулиці. Звісно, 
в ті роки було набагато менше 
автомобілів, інша кліматична й 
екологічна ситуація. Наразі центр 
міста, а особливо Бессарабська 
площа, постійно входять в топ 
найзабрудненіших ділянок столиці.

– Коричневе листя на деревах 
– це результат нападу каштанової 
молі. Однак вона з’являється лише 
на ослаблених деревах. Коли воно 
вже захворіло від високого темпе-
ратурного режиму, вихлопних газів, 
засоленості ґрунту, бо проїжджу 
частину обробляють сіллю. В світі 
вивчають, чому хворіє гіркокаштан, 
придумують вакцини. Адже хімічна 
обробка в місті неможлива. Якщо 
буде вирішено зберегти каштани, 
необхідно буде мінімізувати всі 
фактори, які негативно впливають 
на рослину, – вважає в.о. генераль-
ного директор КО «Київзелен-
буд» Наталія Бєлоусова. 

Інші дерева можуть змінити 
зовнішній вигляд Хрещатика, 

підкреслює старший науковий 
співробітник Національного 
ботанічного саду імені М. М. 
Гришка, кандидат біологічних 
наук Тетяна Счепіцька; 

– Мені як киянці звісно хотілося 
б зберегти каштани. Для цього 
необхідно розробити агротехніку 
догляду – робити ін’єкції для за-
хисту від молі, правильну посадку 
і зробити дренажну систему в кон-
тейнерах, щоб «зняти» ті фактори, 
які ослаблюють дерево. 

Доцент кафедри ботаніки, 
дендрології та лісової селекції 
НУБІП Олександр Курдюк звертає 
уваги на глобальні зміни клімату, 
до яких варто готуватися вже зараз. 

– До 2050 року середня темпера-
тура підніметься на 2 градуси, вже 
цього року ми маємо 146 теплових 
рекордів. Південна межа ареалу 
зростання сосни звичайної «сповзе» 
на 200 кілометрів, фактично в нас 
не буде лісостепу. Час змінювати 
види і думати на майбутнє, на 30-
50 років вперед, – попереджає він. 

 ЧИМ ЗАМІНИТИ: 
ПЛАТАНИ І ВИШНЯ 

Навесні стартував проект «Обе-
ри дерево для Хрещатика!». На 
тротуарній частині Хрещатика 
висадили 10 експериментальних 
дерев 9 різних видів, що є най-
більш стійкими до зростання. 
Серед них клен гостролистий, 
в’яз, гіркокаштан, дуб звичай-
ний, горобина проміжна, граб 
звичайний, платан гібридний та 
вишня пташина Plena. Паралельно 
проводили опитування серед киян, 
які дерева вони б хотіли бачити 
на центральній вулиці міста. У 
голосуванні взяли участь близько 
шести тисяч мешканців столиці. В 
трійці лідерів – платан гібридний, 
гіркокаштан червоноквітковий та 
вишня пташина. 

– Найкращим варіантом для 
Хрещатика буде висадити платан 
гібридний. Це дерево є морозо-
стійким, швидко розростається та 
затінює велику площу, має деко-
ративну фактурну кору, – вважає 
Олександр Курдюк. – Непоганим 
варіантом є і вишня пташина з 
махровими квітами. Вона не дає 
плодів, що падають і гниють під 
ногами, а у весняний період квітне 
дуже схоже до відомих нам сакур. 
І могла б стати новою родзинкою 
Хрещатика. Важливо підібрати 
дерева так, аби вони не затуляли 
й унікальний архітектурний ан-
самбль. Зверніть увагу, що ми ма-
ємо внизу та нагорі. Коли робився 
ремонт вулиці понад 20 років тому, 
внизу проклали колектори, кому-
нікації. Фактично там все в бетоні, 
ґрунту майже немає і деревам 
розростатися нікуди. В цій ситуа-
ції очікувати, що дерево матиме 
кореневу систему, за глибиною і 
шириною типовою для виду, не 
варто. Необхідно підбирати такі 
види, які не будуть розростатися. 
Або робити контрольоване озеле-
нення в контейнерах, що дає змогу 

швидко замінювати ушкоджені 
дерева. Інший варіант – розро-
бити послідовність вирощування 
рослин. Наприклад, дерево росте 
до 5-6 метрів висотою, після чого 
викопується, пересаджується і 
висаджується нове дерево. Тоді 
рослини весь час будуть виглядати 
красивими, свіжими. Ще одна 
особливість на Хрещатику – дроти, 
розтяжки, що розташовані нагорі. 
Їх варто було б взагалі прибрати. 
Якщо за три роки дерева виро-
стуть і ця система кріплення буде 
в кроні – то крона або їх порве, 
або можуть виникнути проблеми 
з електроносіями. 

Головне – дотримуватися 
стандартів, вважає засновник 
міжнародного етнокультурно-

го проекту «Folk Ukraine» Ігор 
Добруцький: 

– У містах існують певні стан-
дарти щодо вигляду дерев. Це ви-
сота до 4 – 4,5 метра та ширина 
стовбуру 35 – 40 см. Ці параметри 
мають постійно контролюватися. 
Крім того, можна експериментува-
ти з формами крони. Наприклад, 
платан можна обрізати у формі кулі. 
Звісно, є шанс зберегти й каштани, 
якщо зробити шумоізоляцію, живу 
огорожу, систему поливу. Висадити 
їх разом наприклад з гортензіями. 

На сьогодні рішення щодо май-
бутнього дерев на Хрещатику ще не 
прийнято, повідомив начальник 
Управління екології та при-
родних ресурсів КМДА Андрій 
Мальований: 

– Продовжуються консультації з 
експертами, фахівцями, екологами, 
дендрологами і з громадськістю. 
Маємо визначити, лікувати чи за-
мінювати посадковий матеріал, бе-
ручи до уваги всі думки. Коли буде 
рішення, проведемо процедури 
бюджетування, закупівлі посадко-
вого матеріалу і тільки після цього 
ми приступимо до реалізації заміни 
посадкового матеріалу чи проекту 
лікування дерев на Хрещатику. 

Нагадаємо, що це вже не перша 
спроба «оновити» вигляд Хрещати-
ка. У 2013 році на вулиці висадили 
289 каштанів Бріотті, сорту, що 
вважався більш стійким до хвороб. 
Однак частина з них виявилися під-
робкою, і дерева швидко засохли.
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  ІСТОРІЯ

Київ і каштани 
В письмових джерелах каштан вперше згадується у 1826 році – до-

слідник міста Максим Берлінський зазначав, що він з’явився на Подолі серед 

горіхових, абрикосових та інших фруктових дерев. Одним з найстаріших 

каштанів вважається дерево біля Свято-Троїцького монастиря (Китаївська 

пустинь), начебто посаджений самим митрополитом Петром Могилою, і 

йому імовірно понад 350 років. 

Каштанів у столиці близько двох мільйонів. Одні з найстаріших ростуть 

в ботанічному саду імені Фоміна (біля станції метро «Університет»). Перші 

каштани тут з’явилися у 1842 році, а в 1862 році при університеті заклали 

цілу каштанову алею. 

В радянські часи квітуча гілка каштана з’явилася на гербі столиці. І 

дуже швидко дерево стало популярним. Як візитівка міста вона прикра-

шає коробку «Київського торту». А «Київський вальс» (П. Майборода, А. 

Малишко) починається словами «Знову цвітуть каштани». 

ОБЕРЕЖНО!

Цей небезпечний бот «Момо»…Цей небезпечний бот «Момо»…

�  ФАХІВЦІ РАДЯТЬ ЗАМІНИТИ ДЕРЕВА НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ВУЛИЦІ

Чи місце каштанам Чи місце каштанам 
на Хрещатику?на Хрещатику?



Марія КАТАЄВА 

Родзинка вистави – кон-
струкція-трансформер, 
що перетворюється то на 
манеж, то на басейн. Серед 
водограїв номери вико-
нують акробати, повітряні 
гімнасти, жонглери, екві-
лібристи, а також кумедні 
мавпочки-капуцини, носу-
хи і витончені павичі-го-
луби. Розважає публіку 
спеціально запрошений з 
Америки килимний Валерій 
Серебряков. 

Програму створено спільно з 
Будапештським цирком. Глядачів 
дивуватимуть передусім технічно: 
конструкцію до столиці привезло 
400 фур. Змонтований басейн вмі-
щує близька 100 тонн води, дві 
з яких здіймаються в повітря. А 
центральний струмінь сягає висоти 
у 26 метрів. 

– Ми намагаємося показувати 
найкраще, що є у світовому цир-
ковому мистецтві. Це справжнє 
шоу, з балетом, світлом і водою, 
що разом створюють яскраве видо-
вище, – розповідає гендиректор 

цирку Людмила Шевченко. – В 
програмі зайнято багато україн-
ських артистів європейського та 
міжнародного рівня, які працюють 
за кордоном. А також нарешті нам 
вдалося запросити клоуна Валерія 
Серебрякова, який живе в Америці. 
Перемовини вели 10 років. Зараз 
клоуни втратили свою марку, пе-
ретворилися на аніматорів. Але 
насправді це найелітніша професія 

в цирку, клоун виступав як артист, 
трюкач. І у Валерія не просто ре-
призи, а справжні номери, кілька 
з яких акробатичні. 

До речі, Валерій Серебряков 
народився в Криму, він із цирко-
вої династії. Його батько, Валерій 
Серебряков-старший, був зіркою 
радянського цирку, відомий об-
разом наївного простачка в парі 
зі Станіславом Щукіним. 

– До свого сценічного образу та 
характеру я йшов довго. Це пред-
ставник одеської шпани. Найго-
ловніше у виступі – стан душі, бо 
як актор я маю зіграти власного 
персонажа. Відточував номери під 
різну аудиторію, в різних країнах. У 
цьому амплуа вже понад 30 років, – 
поділився Валерій Серебряков. 

Всі номери програми адаптовані 
«під воду». Акробати на батутах 
стрибають на стінку з водоспа-
ду, акробати на щоглі виконують 
трюки на семиметровій жердині 
під дощем, а повітряні акроба-
ти й дівчата в рейнському колесі 
також потрапляють під струмені 
фонтанів. 

Один із найяскравіших номерів 
– «Літаючі Арлекіни» – демонструє 
класичний політ над сіткою. Четве-
ро виконавців у яскравих костюмах 
гойдаються та літають під куполом 
цирку. Пластичні номери підготува-
ли циркові артистки: еквілібристка 
Марія Бакалкіна стоятиме на руках, 
а Крістіна Кудзіна на дзеркальному 
шарі в оточенні води і вогню крути-
тиме одночасно до 30 хула-хупів. Не 
менш ефектні номери у чоловіків. 
Юрій Серебренніков на платформі 
посеред води жонглюватиме від 
підлоги м’ячиками, а Володимир 

Омельченко балансуватиме на пі-
раміді з котушок. 

Традиційно на манежі виступа-
ють дресировані тварини. Цього 
разу носухи долатимуть перешкоди 
та кататимуться на циліндрах, 
декоративні білі голуби-павичі 
синхронно літатимуть, а мавпоч-
ки-капуцини їздитимуть на вело-
сипеді та гратимуть на музичних 
інструментах. 

– Капуцини дуже привітні, але 
водночас емоцій, вередливі, до 
них потрібен підхід. В нас живе 
ціла родина мавпочок, постійно 
народжуються нові, у кожної – свій 
характер та індивідуальність, – за-
значив дресирувальник Андрій 
Теплигін із Білорусі. – З дитинства 
з капуцинами потрібно проводити 
багато часу, щоб налагодити кон-
такт. З ними у нас дружні сімейні 
стосунки. На манежі виступають 
чотири мавпи. Наша зірка – 11-річна 
Кузя, дуже комунікабельна, активна, 
може виконати будь-яке завдання. А 
найскладніший трюк виконає Федір, 
літаючи на дирижаблі. Але склад-
ність чисто технічна, бо насправді 
капуцини багато часу проводять на 
деревах і не бояться висоти. 

«Шоу велетенських фонтанів» 
триватиме до 9 грудня, здебільшого 
щосуботи та неділі. А до Нового 
року в цирку представлять різдвяну 
виставу «Краплі живої води», в якій 
також буде задіяна конструкція з 
фонтанами.
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�  У СТОЛИЧНОМУ ЦИРКУ СТАРТУВАЛО «ШОУ ВЕЛЕТЕНСЬКИХ ФОНТАНІВ»

Вистава серед водограївВистава серед водограїв

КІНОМАНІЯ

�  ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ВИЙШОВ ВІЙСЬКОВИЙ ДЕТЕКТИВ 
«ПОЗИВНИЙ «БАНДЕРАС»

Полювання на диверсантаПолювання на диверсанта
Марія КАТАЄВА 

Події відбуваються во-
сени 2014 року в зоні 
АТО. Розвідники на чолі з 
капітаном Антоном Саєн-
ком намагаються знайти 
і знешкодити російського 
підривника Ходока. Вод-
ночас для головного героя 
ситуація ускладнюється, 
бо спецоперація прохо-
дить біля його рідного 
села. 

Нову історію про війну зняв 
режисер Заза Буадзе, знаний по 
фільму «Червоний» про воїна УПА 
в ГУЛАГу. Для написання сценарію 
використані розповіді воїнів АТО, 
однак головний герой прототипу 
не має – це збірний образ. 

За сюжетом, військова частина 
української армії, що знаходиться 
на лінії фронту поблизу села Весе-
лого, отримує послання, що серед 
них є російський підривник, який 
планує вчинити диверсію. Шукати 
ворога приїжджає група розвід-
ників. Для капітана Саєнка, що 
має позивний «Бандерас», це ще й 
повернення в село, де він виріс. І 
20 років тому втік, бо мати вийшла 
заміж за проросійського чоловіка. 
Місцеві мешканці дивляться ро-
сійське телебачення та до «укрів» 
ставляться неприязно. «Бандерас» 
зустрічає своє юнацьке кохання 
та друга, який став ополченцем, 
намагається знайти з місцевими 
спільну мову. А також несподівано 
бачить свою колишню дівчину, 
яка стала волонтером. І, звісно, 
розшукує диверсанта. Під підозру 
підпадає одразу кілька вояків. А 
в цей час російський підривник 
вбиває українських воїнів… 

Ще одна тема, яка підніма-
ється в картині, – викривлення 
реальності за допомогою ЗМІ. 
Показуються російські телевізій-
ники, які знімають сюжети, що не 
відповідають дійсності. Звинува-
чуючи українських військових в 
тому, що насправді справа рук 
російських спецслужб. 

Перед зйомками актори прове-
ли навчальний тиждень з військо-
вими інструкторами на одному з 
полігонів. Більше того, у картині 
знялися і справжні військові. 

– Для мене війна почалася 27 
років тому, ще в Грузії. Головна 
ідея фільму в тому, що не можна 
відмовлятися від того, що тобі 
важливе. Від кохання, дружби, 
навіть шматочка батьківщини, – 

поділився режисер Заза Буадзе. 
Зйомки проходили переважно на 
Одещині та Херсонщині. Антона 
Саєнка зіграв актор дніпровсько-
го театру Олег Шульга. Сам він 
служив у 2014 році на Луганщи-
ні, і набутий військовий досвід 
використав у фільмі. Його герой 
– сильний, сміливий і розважли-
вий. Однак про особисте життя 
та його мотивацію з картини 
дізнаємося мало. 

На прем’єрі кінокритики за-
уважили, що жанр стрічки ав-
торам дотриматися не вдало-
ся. Лінії детективу з пошуком 
підривника заважає загальна 
мелодраматичність, а на справж-
нього злочинця майже до фіналу 
нічого не вказує.

Моцарт із Лемберга 
�  ВИЙШОВ ТВІР ПРО СИНА ЗНАНОГО КОМПОЗИТОРА 

Марія КАТАЄВА 

Письменник Богдан Коломійчук презентував у столиці 
пригодницький роман «Моцарт із Лемберга», присвячений 
Францу Ксаверу, молодшому сину Вольфганга Амадея 
Моцарта. Композитор і піаніст, він близько 30 років про-
жив у Львові, де написав кращі твори та створив музичне 
товариство. 

Ідея звернутися до постаті Моцарта-мо-
лодшого виникла в засновників фестивалю 
класичної музики LvivMozArt Олега Мацеха 
та Оксани Линів. Власне, Оксана і стала го-
ловним науковим консультантом роману. 

– У порівнянні з батьком про Франца 
Ксавера ми майже нічого не знаємо, – роз-
повідає Оксана Линів. – В 1962 році вийшла 
книжка про двох із шести дітей Моцарта, 
які вижили, – старшого Карла та молодшо-
го Франца. Знайшлися і його листи. Після 
смерті батька мати вдруге вийшла заміж. Він 
зізнавався, що обставини вдома були нестерп-
ними: хлопець мав прогодувати себе сам, але водночас його постійно 
контролювали. Тому Франц поїхав із дому. Спочатку був вчителем 
музики доньок графа в Підкаміні, а потім рушив до Львова. 

Коли помер батько, Франц був ще немовлям. Він отримав чудову 
музичну освіту, навчався у Антоніо Сальєрі та Яна Гуммеля, грав на 
фортепіано і скрипці. З дитинства писав музику, однак, недооцінюючи 
свій талант, обрав професію музиканта і викладача. У Львові стояв біля 
витоків професійного хорового товариства Святої Цецилії, фактично 
першої професійної музичної школи у місті. В кінці життя повернувся 
до Австрії, а помер, лікуючись у Карлових Варах, від раку шлунка. На 
його могилі викарбовано: «Ім’я його батька може бути його епітафією, 
адже шанування його було сутністю його життя». 

Готуючись до написання роману, Богдан Коломійчук вивчав доку-
менти про Франца Ксавера Моцарта в архівах Зальцбургу. 

– Описую його життя від 11 років і до смерті, його мандри, підводячи 
до певних важливих дат. Звісно, це не історичний роман, бо я намагався 
обіграти факти, використовуючи фантазію, – зізнається Богдан Коло-
мійчук. – Біографія Франца Ксавера Моцарта добре лягала на любовний 
роман. У Львові він зустрів своє кохання, хай і не зовсім щасливе, бо 
жінка була заміжня. Але для мене було важливим інше. Це переслідування 
героя тінню Моцарта-старшого, конфлікт поколінь, неможливість бути 
таким, як батько, вічні пошуки свого місця під сонцем. Він довгий час 
був забутий у Львові, але без сумніву є одним з найвидатніших львів’ян, 
бо прожив у цьому місті більшу частину свого життя, тридцять років. 

Авантюрно-пригодницький роман містить навіть елементи детек-
тиву і призначений для широкої читацької аудиторії.
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Фото Олексія ІВАНОВА



СМАЧНОГО!

Солоний оселедець – це справжня гордість 
Голландії. Засолюють його особливим 
способом, прямо у морі. Але якщо у вас 
немає можливості відвідати Голландію, не 
турбуйтеся. «Вечірка» розповість вам, як 
приготувати оселедець по-голландськи в 
домашніх умовах. Звичайно, солити його 
ми будемо не в бочці, а у банці, але, повір-
те, вийде дуже смачно.

Інгредієнти: 2 оселедці, 1 морквина, 10 лаврових 
листків, 10 горошин чорного перцю, 2 цибулини, 1/2 
лимона, 6 чайних ложок цукру, 6 чайних ложок солі. 

Приготування: Оселедець розморозити, почи-
стити, дістати кісточки, промити під проточною 
водою. Готове філе порізати на шматочки. Цибулю 
почистити від шкірки, помити і порізати кільцями. 
Моркву почистити, помити і також порізати кільця-
ми. Лимон обдати кип’ятком і порізати тоненькими 
скибочками. Підготувати 2 баночки по 500 мілілітрів, 
помити і просушити їх. 

На дно банки викласти декілька шматочків ли-
мона, моркви, цибулі, перець горошком, лавровий 
лист, порізану рибу, 1/2 чайної ложки цукру і солі. 

Інгредієнти викладати шарами, трішки притиска-
ючи. Зверху має бути шар з моркви, цибулі та лимона. 

Баночку з оселедцем щільно закрити кришкою і 
поставити в холодильник на 3 дні. 

Кожного дня перевертати баночку 2 рази, щоб 
риба промаринувалась з усіх сторін.

19 жовтня Свята церква святкує 
пам’ять святого апостола Фоми 
(Хоми, Томи). Спаситель обрав Фому 
до числа Дванадцятьох Своїх учнів. 
Про його життя нам відомо небага-
то. Він відрізнявся, очевидно, деяки-
ми особливостями у своєму харак-
тері, в якому помічалася, головним 
чином, схильність до маловір’я, що 
особливо яскраво проявилося після 
воскресіння Спасителя. 

20 жовтня – Сергія Послуш-
ного. Його головним подвигом 
вважається зречення від власної 
волі. Існувала традиція у цей день 
вдягати жінкам нову хустку на го-
лову – вірили, що це захистить від 
головного болю упродовж року. 
Вмивалися кислим молоком, щоб 
зберегти молодість і красу. 
 У народі говорили: якщо Сер-

гій сніжком укриється, то Мотря 
(27 листопада) справжню зиму приведе. 

21 жовтня шанують Святу Пе-
лагею, яка раніше вела розпусний 
спосіб життя, будучи танцівницею 
і блудницею. Але одного разу в 
Антіохію з’їхалися священики з 
усієї Сирії, і один з єпископів щиро 
молився за Пелагею. Це вразило її 
настільки, що вона вирішила при-
йняти християнство і згодом навіть 
стала черницею. 

 Хмари низько пливуть – чекай 
сильних морозів найближчим часом. 

22 жовтня – Якова. Яків, син 
Алфея, – один з «дванадцяти» апо-
столів. Після зішестя Святого Духа 
проповідував в Юдеї, Едессі, Тирі, 
Газі, Елевтерополі й у сусідніх містах, 
а також і в Персії та Єгипті. Заги-
нув мученицькою смертю, будучи 
розіп’ятим на хресті після довго-
тривалих і жорстоких страждань. 
 Після Якова осінь уже запла-

кала. 
 Після Якова тепла ніякого. 

23 жовтня – Євлампія. У ясну 
ніч на Євлампія молодик своїми 
ріжками показує звідки будуть дути 
вітри. Якщо ріжки показують у бік 
сузір’я Великої Ведмедиці — зима 
уже близько, а якщо у протилежний 
бік, на південь – зима ще почекає. 

24 жовтня – Филипа. Святий 
апостол Филип з числа 70-ти апо-
столів. Після зішесття Святого Духа 
дванадцять апостолів поставили 
його на дияконське служіння в Єру-
салимській церкві. Коли почалися 
гоніння, і первомученика Стефана 
іудеї побили камінням, апостол 
Филип покинув Єрусалим. Він пе-
реселився в Самарію, і там успішно 
проповідував християнство. 

ВИСТАВКИ 

АРХІВ НЕДОСТОВІРНИХ 
ІСТОРІЙ  

Voloshyn Gallery представляє 
персональний проект львівської 
художниці Kinder Album «Не для 
розголосу: секретно і цілком та-
ємно». У своєму новому проекті 
авторка створює альтернативну 
хроніку подій, правдивість яких 
є загадкою, запропонованою гля-
дачеві для міркування. При вході 
до виставкової зали відвідувач 
натрапляє на перелік усіх пер-
сонажів, яких можна впізнати 
в експонованих мальованих та 
скульптурних зображеннях: Во-
лодимир Набоков, Джером Се-
лінджер, Мерлін Монро, Інгмар 
Бергман та інші. Легко впізнавані 
постаті знаменитостей межують 
тут із образами, ідентифікувати 
які доволі важко або, загалом, 
неможливо.   

ПОСТТРАВМАТИЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ   

У просторі Щербенко Арт 
Центру відкрилася персональ-
на виставка «Посттравматичний 
(Herbarium)» Марії Прошковської – 
київської художниці, фіналістки 
та володарки спеціальної премії 
конкурсу молодих українських 
художників МУХі 2017. На ви-
ставці експоновано рослинні 
композиції, зібрані мисткинею у 
забрудненому внаслідок аварії на 
ЧАЕС 1986 року селі Страхолісся, 
населення якого не було еваку-
йоване. Також глядачі можуть 
побачити відео й світлини, від-
зняті на цій території у співпраці з 
фотографом Віталієм Очеретяним 
та операторкою СвєтоДіодною 
Дудяк.

КОНЦЕРТИ

ДЖАЗ-ВЕЧІР  
18 жовтня о 19.00 у Будинку 

актора виступатиме піаніст-вір-
туоз Володимир Соляник. Його 
творча біографія налічує велику 
кількість авторських концертів. 
Він відомий як авангардист, хоча 
грає в різних джазових стилях: 
етно-джаз, ф’южн, мейнстрим, 
блюз, нью-ейдж. Експресивна 
манера гри, глибоке знання джазу 
і сміливі музичні експерименти 
заслужено принесли йому звання 
однієї з найзначущих постатей 
сучасного українського джазу.  

ЗІРКИ БУРЛЕСКУ
19 жовтня о 20.00 Freedom 

hall by G2 презентує столичній 
публіці і гостям Києва унікальне 
шоу «Король повертається!» З 
Дмитром Коляденком. У шану-
вальників Діми Коляденка його 
шоу асоціюються з вишуканістю 
бризок шампанського і вибухами 
святкового салюту. Танцювальні, 
комедійні, розмовні і навіть 
циркові номери у виконанні 
Діми Коляденка і його зоряного 
балету викликають захват. Для 
натурального бурлеску характер-
не домінування видовища над 
змістом. Діма ламає стереотип 

і робить теми добра і любові 
головними в своєму шоу.   

ТЕАТР 

«РОЗПУСНИК» 
19 жовтня о 19.00 Новий 

драматичний театр на Печер-
ську гратиме гостру і пікантну 
комедію «Розпусник». Вистава 
відтворює лише один день з 
життя французького філософа 
Дені Дідро. Упродовж вистави 
Дідро оточують жінки (не раху-
ючи надокучливого манірного 
секретаря): розумна і підступ-
на художниця-шахрайка Анна 
Доротея Тарбуш, інфантильна 
модниця дружина, вся в батька 
вільномисляча донька, її злегка 
екзальтована подруга і пані Філо-
софія. Знаменитий філософ Дідро 
повинен терміново написати в 
«Енциклопедію» статтю, при-
свячену моралі. Однак від цього 
серйозного і відповідального 
заняття його без кінця відволі-
кають представниці прекрасної 
статі. Під натиском жіночих до-
магань, примх та інтриг Дідро 
приходиться не просто. Він по-
стає закоханим, пристрасним, 
дотепним, іронічним.    

КІНО 

«ДОНБАС»   

Країна: Україна. 
Режисер: Сергій Лозниця. 
У ролях: Валеріу Андрюце, 

Георгій Делієв, Наталія Бузько, 
Вадим Дубовський. 

Тривалість: 1 год. 50 хв. 
Вікові обмеження: 16 років. 
Сценарій фільму заснований 

на документальних матеріалах 
та розповідає про події, що відбу-
валися на сході України. У центрі 
уваги – люди, вимушені пристосо-
вуватися до життя в умовах, коли 
розпадаються інститути влади, 
сімейні та професійні зв’язки, коли 
речі перестають називатися своїми 
іменами. Де грань між фактом та 
вимислом? Чи можливо зберегти 
здоровий глузд і людську гідність 
у таких умовах?    

«ПЕРША ЛЮДИНА»     

Країна: США. 
Режисер: Дем’єн Шазелл. 
У ролях: Райан Гослінг, Клер 

Фой, Пабло Шрайбер, Кайл Чанд-
лер, Кіран Хайндс, Джейсон 
Кларк. 

Тривалість: 2 год.21 хв. 
Вікові обмеження: 12 років. 
Захоплююча історія про 

найнебезпечнішу місію в істо-
рії людства. Легендарний Ніл 
Армстронг першим ступив на 
поверхню Місяця, та мало хто 
знає, яку ціну йому довелось за 
це заплатити…  

Про чуприну 
Що стосується характерної 

зачіски та вусів українських 
лицарів, то кажуть, що козаки 
успадкували їх від язичницьких 
предків – аріїв. Неодмінною 
відзнакою арійських воїнів-кша-
тріїв був «чупер», або як його 
іноді називали «коса» — пасмо 
волосся, що виростало з маківки 
голови. Носіння чуприни озна-
чало приналежність до касти 
воїнів найдавнішого народу у 
світі. Пасма волосся видно на 
зображенні хетського воїна з 
гробниці фараона Хоремхеба, 
що правив у Єгипті 3400 ро-
ків тому. «Оселедці» носили 
на голові представники різних 
релігійних груп Індії. 

Каста воїнів-козаків в Україні 
була відома і за часів Київської 
Русі, і після хрещення. Історики 
кажуть, що у древніх слов’ян не-
має жодного Бога з бородою чи 
довгим волоссям, а отже такий 
образ вважався здавна боже-
ственним. Хоча існує ще одна 
легенда, що козаки вважали себе 
надто грішними для раю. Тому, 
коли вони потраплять у пекло, 
Бог може змилуватись над ними 
і витягнути за чуба. Для багатьох 
народів оселедець символізував 
«промінь сонця». Різниця між 
ними і козаками полягала лише 
в тому, що запорожці вистри-
гали оселедця на лобі, у той час 
як інші народи залишали його у 
центрі голови чи на потилиці. А 
ще козаки казали: «Як на війні 
загину – мене ангел понесе в 
небо за чуприну». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Сильна хмар-
ність, невели-

кий дощ
Атм. тиск 750

Вітер (м/с) 4,0

Вологість повітря (%) 77

Відчувається + 13
о

Ясно

Атм. тиск 752

Вітер (м/с) 3,0

Вологість 
повітря (%) 57

Відчувається + 20
о

+20
о

Ясно

Атм. тиск 749

Вітер (м/с) 1,0

Вологість 
повітря (%) 56

Відчувається + 19
о

+19
о

+13
о

 Слабка 
хмарність

Атм. тиск 752

Вітер (м/с) 4,0

Вологість 
повітря (%) 53

Відчувається +11
о

+11
оооо

четвер, 18.10 п’ятниця, 19.10 субота, 20.10 неділя, 21.10

ТРАДИЦІЇ ЦІКАВО

АФІША

Як засолити оселедець по-голландськиЯк засолити оселедець по-голландськи
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Як доглядати 
за шкірою 
обличчя восени 
Осінь. Стає все холодні-
ше. Зміна погоди відчут-
но впливає на стан шкіри 
обличчя. Вона може 
стати дуже чутливою. 
«Вечірка» підготувала 
деякі рекомендації, як 
доглядати за шкірою 
восени перед настанням 
справжніх холодів.  

 Зволоження шкіри. Думка, 
що в холодну погоду шкіра не 
вимагає зволоження – помил-
кова. Зневоднена шкіра під час 
осіннього перепаду температур 
може страждати від почерво-
ніння та висипань – це наслідки 
метеочутливості. Тому раз на 
тиждень обов’язково нано-
сіть на обличчя зволожуючу 
маску, а вранці користуйтеся 
ВВ-кремом. 

 Подбайте про насичення 
шкіри вітамінами А, С, Е, де-
фіцит яких, зазвичай, спосте-
рігається в осінньо-зимовий 
період. 
 Пілінг і скраб. Якщо влітку 

такі відшелушуючі процедури, 
як пілінг і скраб, робити не 
варто, осінь – найбільш під-
ходящий час. Огрубіла після 
літа шкіра потребує очищення. 
Якщо ігнорувати такі проце-
дури, підвищується ризик ви-
никнення прищів і зморшок. 
 Пілінг можна робити як 

вдома за допомогою гоммажа 
з фруктовими кислотами для 
чутливої шкіри або з абразив-
ними частинками для більш 
щільною та жирної шкіри, так 
і в салоні. 
 Чим очищати шкіру во-

сени? Чутлива шкіра вимагає 
більш ніжного очищення – у 
такому випадку підійдуть пінки 
і муси. «Власниці» нормальної 
шкіри можуть використовувати 
будь-які засоби – від гелів до 
міцелярної води. 
 Обережно – вугрі! Восени 

нерідко загострюється вугрова 
хвороба. Саме час звернути 
увагу на своє харчування: не 
зловживайте кавою, молоч-
ними продуктами, горіхами, 
відмовтеся від смаженої їжі, 
шкідливих солодощів. У разі 
виникнення вугрів ні в якому 
разі не видавлюйте їх само-
стійно – краще зверніться до 
косметолога! 
 Тож не забувайте приділя-

ти час шкірі обличчя, і пам’я-
тайте – зима близько. 
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СКАНВОРД

  ПОРАДИ

ОВНИ, «хочу» і «треба» 
нині діаметрально проти-
лежні субстанції, тому по-

ставте заслін бажанням, не смітіть 
грошима, купуйте лише вкрай не-
обхідне, це застрахує від збитків. 

ТЕЛЬЦІ, поводитися за 
принципом «я сам собі пан» 
не вийде, ви під пильним 

оком оточення, якому таке зух-
вальство не до вподоби і виклика-
тиме лише роздратування. Нама-
гайтесь створити бездоганний 
образ делікатної чарівної особи.  

БЛИЗНЯТА, почистіть 
авгієві конюшні на службі, 
натхненно трудіться, нині 

будь-яка робота – це благодатне 
свято професіоналізму, де ви за-
робляєте кар’єрні бонуси. Замов-
ники, роботодавці будуть у захва-
ті від вашої майстерності.

РАКИ, ваш вихід на ро-
мантичну сцену, налаштуй-
те внутрішні струни на лі-

ричний лад, «скрипаль» вашого 
серця поряд, тож насолоджуйтеся 
разом, піднімаючись до наснаж-
ливих висот кохання. 

ЛЕВИ,  якщо вас почне 
навантажувати шеф, спри-

йміть це без амбіцій, вну-
трішній спротив лише спровокує 
негатив. Дотримуйтеся службової 
та родинної субординації. Верти-
каль «начальник-підлеглий», «бать-
ки-діти».

ДІВИ, прислухайтеся до 
чужих порад, але робіть 
по-своєму, моральні тер-

зання на кшталт «а може я дійсно 
помиляюсь» не повинні вибивати 
вас із колії. Своя точка зору ви-
страждана в глибинах серця і є 
істинною. 

ТЕРЕЗИ, фінансові про-
блеми червоною ниткою 

проходитимуть через ваше 
буття. Вам винні, ви заборгували... 
Намагайтеся скрізь упоратися, аби 
всіх задовільнити. У бізнесменів 
пік розквіту.

СКОРПІОНИ, виходьте 
з підпілля і впевнено пря-

муйте до масштабної цілі, 
нині ви – гулівери духу, мудрості, 
здатні подолати найважчі пере-
шкоди. Запалюйте, наснажуйте, 
соціум працює на вас!   

СТРІЛЬЦІ, сховайтеся і 
забудьте про всі пробле-

ми,адже їм немає ні кінця, 
ні краю, займіться краще здоров’ям! 
Адже всі релаксаційні заходи добрі, 
якщо знімають стресову напругу 
та наповнюють кожну клітину ор-
ганізму живильною енергією.     

 КОЗЕРОГИ одержимі 
любовною пристрастю? І це 
чудово! Для взаємного ко-

хання відкрито шлагбаум. На друж-
ніх теренах благодать, ловіть мить 
щастя, адже скоро воно скінчиться.

ВОДОЛІЇ, йдучи на по-
відку своїх бажань, не наш-
кодьте кар’єрі, де розпоча-

лося динамічне сходження. Ваш 
зовнішній імідж – це маска, за якою 
криється імпульсивна авторитар-
на натура, контролюйте поведінку, 
бо ризикуєте в пориві емоцій від-
лякати ділових компаньйонів, 
зруйнувати шлюбні узи.   

РИБИ, не хитруйте, вда-
ючись до обманних трюків 
з метою переконати й схи-

лити партнера на свою сторону, 
таким чином ви плямуєте свою 
совість і професійний авторитет. 
Це негативно вплине на робочу 
атмосферу.

Астролог 
Любов ШЕХМАТОВА 
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