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778 днів окупації, 3 місяці
визволення і 3 дні штурму
6 листопада
листопада – Ден
День
ь визволення Києва
від фашистських загарбників
загарбників

6 листопада Київ
відзначає 75-ту
річницю визволення
міста від фашистів, яке увійшло в
історію під назвою
Київська наступальна операція. 5.ua
підібрав 10 фактів
про окупацію і визволення столиці.

Продовження
теми на 3-й стор.

КОМУНІКАЦІЇ

«Золоте» блакитне
паливо

Відсьогодні ціна на газ зросла на 23,5%. 8 550 грн такою
стала вартість тисячі кубометрів газу для населення. Як
запевняють в уряді, без подорожчання газу Україні не
бачити фінансової допомоги МВФ.
Продовження на 4-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Комунальне майно:
умови продажу
диктує закон
Використання комунального майна столиці завжди
викликає чимало запитань. Пересічним громадянам та
підприємцям потрібно, щоб система продажу та оренди
суспільного майна була відкритою та прозорою. Хто
сьогодні робить її такою, і чому процес йде досить важко, розповів «Вечірці» директор Департаменту комунальної власності м. Києва Андрій Гудзь.
Продовження на 5-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

Смог без
зворотньої
адреси
Мешканці столичної Оболоні
вже тривалий час потерпають
від чадних викидів місцевих
підприємств. Тутешні жителі
вважають, що найбільшими
забруднювачами повітря є
асфальтовий завод, а також
деревообробний комбінат №7.
Влітку мешканці багатоповерхівок,
розташованих неподалік від заводу,
який підпорядкований КП «Автодорсервіс» і займається виробництвом та
реалізацією асфальтобетонної суміші,
буквально задихалися від його викидів.
Тоді діяльність підприємства активізувалася у зв’язку зі збільшенням
ремонтних робіт на дорогах...

ВІЙНА І МИ

Вікторія мріє
про перемогу
Бійці на передовій не одразу
змирилися, що ними командує
жінка. До того ж молода та вродлива.
Продовження на 11-й стор.

ІНІЦІАТИВА

Своя дорога – свій
ремонт!


ПЕРШИЙ ДОСВІД ФАНДРЕЙЗИНГУ
В СТОЛИЦІ ВИЯВИВСЯ ВДАЛИМ

Мінімальний внесок, який мешканці околиці Києва не
пошкодували на ремонт своїх доріг, – 1 гривня, максимальний – 3000.

Продовження на 6-й стор.

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

Продовження на 12-й стор.
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ФОРУМ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Місто дивиться в майбутнє
Мер Києва Віталій Кличко відкрив Третій київський форум
технологій та інновацій Kyiv Smart City Forum 2018, присвячений популяризації впровадження сучасних «розумних»
технологій у міську інфраструктуру.
Під час презентації здобутків влади Віталій Кличко відзначив
впровадження онлайн-петицій, громадського бюджету, онлайн-запису до лікаря та до дитячого садка.
– Відкритий бюджет, електронні закупівлі, контактний центр –
приклади того, як місто змінюється, стає прозорим і допомагає
покращити життя, – заявив Віталій Кличко. – Щодня в столиці реалізовують 4500 записів до лікаря. На сьогодні близько півмільйона
киян скористалися цим сервісом. Медицина, освіта і житлово-комунальне господарство – основні пріоритети влади.
Роботу на форумі було розподілено по секціях, де виступили та
ділилися досвідом інноваційного управляння сучасними мегаполісами найкращі світові менеджери та експерти.
«Kyiv Smart City Forum 2018» – одна з головних подій Східної
Європи, що присвячена розвитку smart city-технологій та міських
інновацій. Завдання форуму – максимально просувати цінності
smart city та сприяти розбудові розумних міст.

ПАМ’ЯТЬ

СПІВРОБІТНИЦТВО

Віталій КЛИЧКО:
«Столична влада робить усе, аби подвиг
Праведників Бабиного Яру не був забутий»

Київ скористається
скандинавським досвідом

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Праведниками Бабиного Яру та їхніми родинами на традиційному пам’ятному заході
в КМДА.
Сьогодні у світі близько двох тисяч Праведників,
майже триста з них мешкають в Україні. 52 – живуть
у Києві, й столична влада докладає всіх зусиль, аби
подвиг Праведників не був забутий. Так, за словами
мера, на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» облаштовані Алея
Праведників та Алея Мучеників (Дорога Скорботи).
Також в управління Заповідника було передано
будинок на вулиці Мельникова, 44, де колись була
контора єврейського кладовища.
– Нарешті запущений процес створення музею
пам’яті про ті трагічні події та музею Праведників, – сказав Віталій Кличко. – Зроблено багато,
але треба зробити ще більше, щоб у Києві з’явився

ПРОЕКТ

Сквер –
замість МАФів

Біля станції метро «Політехнічний інститут» відкрили невеличкий сквер, що
побудували на місці демонтованих рік тому кіосків. Тут
висадили дерева, розбили
газони, вимостили плитами
доріжки і встановили лавочки та урни.
А ось обіцяного раніше фонтану
не буде, його замінили арт-об’єктом
у формі земної кулі. Кияни активно
користуються частиною скверу, що
знаходиться ближче до виходу з
метро і не обгороджена будівельним
парканом.
– Мені подобається, що поставили лавочки. Я часто відпочиваю
на одній з них, коли виходжу з метро, – каже киянин Віктор Самойленко. – Раніше тут була ціла стіна
з кіосків, а тепер видно простір
і можна відпочити. Але головне,
щоб у сквері своєчасно прибирали
сміття й поливали дерева. І щоб не
перетворився на місце для стихійної
торгівлі.

нарешті Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».
Ми працюємо над цим. Це моя особиста амбіція як
мера столиці.
Він також зазначив, що міська влада намагається
поліпшити життєві умови Праведників Бабиного
Яру. Так у столиці щорічно надають матеріальну
допомогу за програмою «Турбота». Праведникам
виплатили одноразову адресну соціальну матеріальну
допомогу з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з нагоди відзначення
Дня Незалежності України, а також до Дня пам’яті
жертв Бабиного Яру.
– Також, завдяки Всеукраїнському Благодійному
Фонду «Заради тебе», у ваших оселях здійснюють
ремонтні роботи, компенсують кошти, витрачені
вами на ліки, на придбання слухових апаратів, –
зауважив Віталій Кличко. – Ми низько вклоняємось
вам. З глибокою вдячністю за ваш героїчний вчинок,
за самопожертву, за ваш громадянський подвиг.

КОРОТКО
 На правому березі столиці буде
створено лікарню швидкої медичної допомоги. Вона з’явиться на базі
Київської міської клінічної лікарні
№ 6. Архітектурний проект лікарні «Правобережна» буде готовий вже до кінця
року. Обслуговуватиме лікарня швидкої
допомоги мешканців Солом’янського,
Святошинського та Голосіївського районів, а це – понад мільйон киян.
 У 2018 році за кошти бюджету міста Києва були оздоровлені та мали
можливість відпочити 16 900 дітей,
що на 14,2% більше у порівнянні з попереднім роком, у тому числі 11 248 дітей
пільгових категорій, що на 21,1% більше
у порівнянні з минулим роком.
 У Києві збираються капітально
відремонтувати покриття на Майдані
Незалежності. Початок капремонту на
головній площі столиці заплановано на
вересень 2019 року. Завершити ремонт
мають намір наприкінці 2021 року. На
сьогодні вартість робіт оцінили в 70
млн грн.
 Польська компанія Pesa відкриє
у Києві сервісний центр складання
трамваїв уже у листопаді цього року.
Рік тому мер Києва Віталій Кличко домовився з керівництвом Pesa про відкриття
у столиці заводу – спочатку великовузлового складання, а потім і повного циклу.
 У всіх медичних установах Києва
наразі встановлюються дизельні електростанції, потрібні на випадки перебоїв з електропостачанням. Дизельна
електростанція працює в автоматичному
режимі у випадках аварійних ситуацій –
живить операційні, реанімацію, тобто
життєво необхідні пункти.

Запозичити досвід Данії та Швеції у формуванні велопростору у великому місті – таку мету мала зустріч заступника голови КМДА Дмитра Давтяна із представниками цих
країн, що відбулася у рамках Міжнародного семінару зі
стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором PIARC.
Гості поділилися своїм баченням комфортного міського простору,
що значною мірою збігається із тим, яке мають столичні профільні
посадовці.
– Наша мета – проаналізувати міський простір та реально оцінити
можливості для розбудови велоінфраструктури. Разом із тим, українська
столиця лише кілька останніх років активно займається цим питанням, а відкриття влітку системи громадського прокату велосипедів
bikesharing – лише один із перших кроків. Для того, щоб пересування
містом на велосипеді було справді безпроблемним, маємо багато
чому повчитися і чимало змінити – як в організації простору, так і у
підходах до планування», – розповів Дмитро Давтян.
Створення цілісної велосипедної інфраструктури дозволить місту
зменшити затори на дорогах, знизити рівень шкідливих викидів у атмосферне повітря, покращити здоров’я мешканців Києва та зменшити
рівень травмування у ДТП.

БЕЗПЕКА

Камери спостереження підключать
до міського дата-центру

Столична влада планує наступного року підключити до міського дата-центру усі
камери відеоспостереження, що змонтовані у школах та дитячих садочках.
– Наразі у більшості шкіл запис із відеокамер зберігається на локальних серверах, у частині – вже передається
на сервери міського дата-центру. Завдання міста – вивести
стрім із усіх камер централізовано. Відповідні роботи вже
йдуть і наступного року стрім із усіх шкіл буде виведено
на сервери дата-центру. Також, окрім камер, у кожному
навчальному закладі монтована «тривожна кнопка».
Охоронні компанії витримують норматив і протягом 5–9
хвилин приїжджають на місце, – розповів заступник
голови КМДА Валентин Мондриївський.
Сьогодні встановлено 2006 камер відеоспостереження
у 938 об’єктах – дитячих садочках та школах.

Фото Павла ПАЩЕНКА

СОЦІАЛКА

Створять Центр комплексної реабілітації
Київрада прийняла
рішення про створення
Центру комплексної
реабілітації для осіб з
інвалідністю Дніпровського району.
Центр розрахований на 64
місця. Там функціонуватиме
відділення ранньої реабілітації,
трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації
та медичного спостереження,
а також служба соціального
патронату.

– Наразі кількість дітей та
молоді з інвалідністю до 35 років, які перебувають в полі зору
працівників соціальних служб,
закладів освіти та медицини в
Дніпровському районі, складає
більше 1,5 тисячі осіб, – зазначив директор Департаменту
соціальної політики КМДА
Юрій Крикунов. – Центр надаватиме комплекс заходів
з ранньої, психолого-педагогічної, трудової, фізичної
реабілітації дітям з інвалідністю, дітям віком до двох років,

які належать до групи ризику
щодо отримання інвалідності.
Залучення дітей до адаптації в
соціумі відбуватиметься шляхом проведення свят, розваг
та конкурсів.
У новоствореному центрі
працюватимуть над всебічним
розвитком дітей і молоді з інвалідністю, залучатимуть їх до
активного соціального життя.
Фахівці будуть виховувати у
них навички до самообслуговування, адаптовуватимуть до
навколишнього середовища.
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ТРАНСПОРТ

ДАТА

До «Борисполя» на рейковому автобусі
Залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль» запустять в листопаді. З київського
вокзалу до аеропорту можна буде дістатися за 35 хвилин.
Завершується будівництво станції «Бориспіль –
аеропорт» і облаштування прилеглої території. За
планом, між терміналом аеропорту і платформою
експреса буде крита галерея. Це зручно – дощ чи
сніг пасажирам не заважатиме.
– Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний
бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумно-

звісного «Повітряного експреса» в 2010 році складав
3,2 млрд грн, – зауважив в Твіттері прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман. – Пасажиропотік
через аеропорти України за 9 місяців року склав
понад 15 млн осіб. Очікуваний показник на кінець
року – 20 млн. «Бориспіль» – найбільший аеропорт
країни, і дістатися до нього тепер можна швидко,
без заторів, всього за 35 хвилин і 80 гривень.
Нагадаємо, цей експрес-потяг з’єднає Центральний залізничний вокзал Києва та один із терміналів
аеропорту «Бориспіль». Пасажирів перевозитиме
рейковий автобус PESA. Час зупинки рейкового автобуса на кінцевих зупинках становитиме 10 хвилин.

СЕРВІС

Електронний квиток –
це по-європейськи!
Із 1 листопада в Києві в
тестовому режимі запустять електронний квиток у
комунальному транспорті.
Єдиний електронний квиток, створений за прикладом системи оплати проїзду, давно і успішно працює
в Європі.
У наземному транспорті вже
встановлено 1500 комплектів обладнання для функціонування
системи електронного квитка.
Затверждено і порядок функціонування автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

незалежно від форм власності.
Порядком передбачено такі форми носія е-квитка: транспортна
картка, банківська картка, соціальна (пільгова картка), QRкод, учнівський та студентський
квитки, гаджети з відповідним
додатком.
Проїзний квиток може бути
разовим або на певний період, на
один або кілька видів транспорту,
з певною кількістю поїздок і без
певної кількості поїздок.
Якщо пасажир не користується
е-квитком на протязі року, квиток
буде заблокований в системі, й
вартість невикористаних поїздок
не повертається.

КОМУНАЛКА

Закордонні «донори»
кредитували ОСББ

Київське об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Котельникова-31» (Святошинський район) –
перший будинок в Україні, в якому співвласники вирішили скористатись програмою IQ energy.
У рамках проекту в кредит замінено 66 старих вікон та дверей в
зонах загального користування на нові енергозберігаючі. ОСББ отримало компенсацію у розмірі 40% від суми кредиту від європейських
«донорів». Загальна сума компенсації склала 5686 євро.
Програма IQ energy вже більше двох років працює в Україні та надає
можливість фізичним особам зробити своє житло енергоефективним
та отримати компенсацію від європейських донорів. Грантове фінансування в розмірі 15 мільйонів євро надано на цілі програми
Східноєвропейським фондом енергоефективності та довкілля.

КОРОТКО
 На Оболоні побудують новий бюветний комплекс. Бювет
з’явиться на вул. Йорданській, 11.
На його спорудження з міського бюджету виділять понад 3,2
млн грн. Будівництво бюветного
комплексу розраховане на 12
місяців.
 44 одиниці нових тракторів
та 10 міні-навантажувачів зі
снігоочисним обладнанням
закупила влада до прийдешньої зими. Ця спецтехніка поповнила парк підприємства і
вже готова до роботи. Комунальними підприємствами «Київавтодору» до осінньо-зимового періоду підготовлено 370
одиниць техніки.
 У Центрі надання адміністративних послуг Печерського району введено новий
сервіс, спрямований на забезпечення комфортних умов
якісного обслуговування осіб
з вадами слуху. Скористатися
«Доступним прозорим офісом»
можна за допомогою програми
ConnectPRO. Комунікація між
нечуючими та тими, котрі чують, відбуватиметься онлайн за
допомогою виклику перекладача
жестової мови по відеозв’язку.
Крім того, спілкування можливе
у вигляді звичайних текстових
повідомлень.
 Консультативно-діагностичний центр Святошинського району оновлять до кінця року.
Проектом передбачено повністю
утеплити фасад будівлі й встановити понад тисячу квадратних
метрів нових сучасних вікон.

ІНІЦІАТИВА

ЗЕЛЕНА ЗОНА

Волонтери мають намір створити в столиці поліцію, яка буде захищати собак
і кішок, а також боротися зі шкуродерами.

У Києві відбулася щорічна екологічна акція
«Купив машину? Посади дерево!», організована компанією «Тойота-Україна» та Міжнародним благодійним фондом «Україно! Я за тебе!».

Патрулювати вулиці будуть три екіпажі. Зоозахисники мають намір виїжджати на виклик на
машинах, позначених логотипом Zoopolice. У
цих же автомобілях можна буде транспортувати
постраждалих тварин.
Ініціатори проекту запевнили, що кожен
екіпаж буде укомплектований юристом, ветеринаром, журналістом. На верхньому одязі
зоозахисників буде знаходитися камера, що
дозволить їм транслювати в онлайн-режимі
все, що відбувається, і позбавить від можливих
провокацій.
Планується, що будь-який свідок неналежної поведінки з тваринами зможе звернутися
в зоополіцію за спеціальним чотиризначним
номером. Ініціатори проекту підрахували, що
функціонування зоополіції щомісяця буде
обходитися в 12-13 тис. євро. Збирати гроші
планують з приватних джерел.

Понад 100 активістів, а також співробітники компанії
з сім’ями висадили 110 дерев та 168 інших рослин і квітів
в Оболонському районі столиці. Таким чином «ТойотаУкраїна» продовжує добру традицію глобальної кампанії
бренду Toyota з озеленення планети.
Учасники акції розширили японський сад, розташований навпроти салону «Тойота Сіті Плаза» (проспект
С. Бандери, 24-б). Після завершення акції тут з’явилися
нові дерева, серед яких – ялівець, сумах та катальпа. Остання в переліку рослина дуже розповсюджена в Японії
й відома ще однією назвою – «дерево щастя».
Цікаво, що до 2011 року на місці цього саду знаходився
пустир. А тепер тут розквітнув справжній зелений оазис із
екзотичних дерев. Загалом компанією «Тойота-Україна»
було висаджено понад 4000 дерев.
Нагадаємо, що «Тойота-Україна» має сертифікат системи екологічного менеджменту згідно з міжнародним
стандартом ISO 14001: 2015, що підкреслює шанобливе
ставлення до навколишнього середовища.

У Києві може
Японський сад
з’явитися зоополіція від Toyota

День визволення Києва від
фашистських загарбників:
778 днів окупації, 3 місяці
визволення та 3 дні штурму
 ЗА МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ ПРИ ВИЗВОЛЕННІ
КИЄВА БУЛО НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНАМИ
І МЕДАЛЯМИ 17500 БІЙЦІВ
6 листопада Київ відзначає 75-ту річницю визволення
міста від фашистів, яке увійшло в історію під назвою
«Київська наступальна операція».
 Окупація міста тривала 778 днів.
 За війну місто втратило десятки будівель, був підірваний
Хрещатик, на повітря злетіли всі мости і Успенський собор у Лаврі.
 Операція з визволення Києва тривала понад три місяці.

 Штурм Києва почався ранком 3 листопада 1943 року. Танкісти
3-ї гвардійської армії з піхотою, в ніч на 4 листопада, пішли в атаку з
увімкненими сиренами й засвіченими фарами. 6 листопада 1943-го
солдати Червоної армії увійшли до столиці України, форсувавши
з боями Дніпро.
 Загальна кількість втрат під час битви за Київ – 30569 загиблих,
поранених і зниклих безвісти.
 Київська наступальна операція, яка тривала з 3-го до 13 листопада 1943 року і була складовою частиною «Битви за Дніпро» – так
називають ряд взаємопов’язаних військових операцій військ СРСР.
 Загалом битва за Дніпро тривала з серпня по грудень 1943 року,
ставши однією з наймасштабніших операцій світової історії. Якщо
вважати битву за Дніпро однією операцією, то жертви перевищать
найкривавішу військову операцію людства – битву під Сталінградом.
 Столицю України було визволено військами 1-го Українського
фронту під командуванням Миколи Ватутіна та Першою Чехословацькою бригадою з закарпатськими українцями.
 За мужність і героїзм при визволенні Києва було нагороджено
орденами і медалями 17500 бійців і командирів.
 На честь визволителів міста названо станцію метро – «Героїв
Дніпра».
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«Золоте» блакитне
паливо
Відсьогодні ціна на газ зросла на 23,5%. 8 550 грн – такою стала вартість тисячі кубометрів газу для
населення. Як запевняють в уряді, без подорожчання газу Україні не бачити фінансової допомоги
МВФ. Без цієї допомоги – економічна криза або дефолт. У свою чергу держава обіцяє допомогу
малозабезпеченим киянам, а експерти прогнозують зниження споживання газу завдяки енергоефективності.

ВЛАДА
Володимир ГРОЙСМАН, Прем’єр-міністр України:
– Підвищення ціни на газ – вимушений крок, який має привести до того, що
ми зможемо працювати з міжнародними
фінансовими ринками, обслуговувати
борги і таким чином будемо забезпечувати стабільність і розвиток національної економіки.
Україна могла б не виконувати обіцянку і не збільшувати
ціну на газ, але тоді довелося б відмовитися від співпраці з
МВФ, не брати нові запозичення. Тоді в країні буде криза,
інфляція, знецінення доходів. Тому нам довелося піти на
компроміс. Нині не стоїть питання про підвищення ціни
на газ ще на 35%. Уряд уникнув підвищення ціни на газ
на 60%, і погодився на 23,5%. Кожного місяця ми робимо
кроки в напрямі забезпечення України газом власного
видобутку. Вступило в дію рішення про проведення аукціонів на доступ до надр. Це пришвидшить розробку надр
і добування газу.
Віталій КЛИЧКО, Київський міський
голова:
– Минулого тижня уряд ухвалив рішення про підвищення ціни на природний газ для населення на 23,5%. За
жовтень і листопад кияни отримають
платіжки зі старими цінами. Що стосується подальшого підвищення – вартість газу є ключовою
у формуванні ціни на тепло. Зараз ще зарано говорити про
підвищення тарифів для киян – очікується постанова від
Кабінету Міністрів, і лише після того можна буде розпочати
процес зміни тарифів…
Петро ПАНТЕЛЕЄВ, заступник голови КМДА:
– Існує законодавча норма, яка говорить про те, що за відсутності гарячого
водопостачання люди нагрівають воду,
користуючись газовою плитою, тому
йдуть нарахування за газ. Це відбувається щороку... Тому є законодавча норма про донарахування.
Змінити її ми не можемо. Єдиним правильним рішенням

даної проблеми є установка квартирного лічильника обліку
споживання газу.
На сьогодні у 40,5% абонентів «Київгазу», тобто у 316
тис. з 780 тис., не встановлені лічильники. «Київгаз»
за програмою, затвердженою НКРЕКП, до кінця 2021
року зобов’язаний їх встановити у кожній з цих 316
тис. квартир. Такі роботи наразі тривають. За цей рік
вже встановлено понад 22 тис. лічильників. Усі бажаючі
встановити лічильник можуть звернутися до сервісного
центру «Київгазу».
Юрій КРИКУНОВ, директор Департаменту соціальної політики КМДА:
– Кияни не мають лякатись платіжок
за послуги ЖКГ, які отримають у листопаді. В зв’язку з некоректною роботою
програмного забезпечення «Житлові
субсидії» та внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії, громадянам, які
користувалися житловою субсидією у неопалювальний
період 2018 року, в квитанціях за житлово-комунальні
послуги у жовтні не буде відображено розміру призначеної
субсидії. Після усунення вказаного недоліку в квитанціях
вже буде відображено суму призначеної субсидії за два
місяці (жовтень, листопад). Тобто, громадянам, які за
жовтень сплатять житлово-комунальні послуги в повному обсязі, буде здійснено перерахунок з урахуванням
суми субсидії.
Алла ШЛАПАК, депутат Київради:
– Підвищення ціни на газ для населення призведе до загального подорожчання товарів і послуг у країні.
Це неспроможність нинішнього уряду
правильно керувати процесами у сфері
фінансів та енергетики. Якщо раніше
МВФ давав гроші під гарантії проведення реформ, то
сьогодні нашій країні вже не довіряють. Уряд, на жаль, не
провів реформи і тепер знайшов тих, хто за це заплатить.
А це більшість людей. Підняття тарифу на газ призведе до
загального підвищення цін у країні. Люди завтра отримають підвищення ціни на воду, на продукти, на все… Тому

що підвищення ціни на газ – це комплексне підвищення.
Хороший подарунок перед Новим роком.
Олександр ПАБАТ, депутат Київради:
– Напередодні анонсованого збільшення ціни на газ для населення, виявилося, що монополіст у сфері газопостачання столиці, ПАТ «Київгаз» приховує
інформацію про чисельність незаконно
підключених абонентів. Скільки фізичних і юридичних осіб «зайців» виявлено або обслуговується
на окремих, а отже неофіційних умовах? На думку адміністрації підприємства, інформація зайва.
Михайло Т Е Р Е Н Т Ь Є В, депутат
Київради:
– Напередодні опалювального сезону 2018-2019 років гостро постає
питання якості та нарахування оплати за послугу з централізованого
опалення. Аварійний стан приміщень
бойлерних, де розташовані інженерні мережі та засоби
обліку теплової енергії, відновлення непрацюючих засобів обліку теплової енергії, які не підлягають ремонту – це неповний перелік проблем, з якими звертаються
мешканці. Саме тому направив депутатське звернення
до директора Департаменту житлово-комунального
господарства з проханням узяти на особистий контроль
проведення необхідних заходів шодо належного функціонування систем ЦО.

ЕКСПЕРТИ
Оксана КРИВЕНКО, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ):
– Як тільки буде нова ціна газу від
Кабміну, ми ініціюємо процедуру перегляду тарифів на тепло і теплопостачання.
З урахуванням відкритого обговорення,
через місяць, нові тарифи будуть встановлені. Якщо уряд,
наприклад, прийме рішення про підвищення ціни на газ у
жовтні, то обговорення питання про підвищення тарифів
на тепло пройде в листопаді і вони будуть встановлені з
1 грудня. Відповідно рахунки за послуги, надані в грудні
поточного року, будуть виставлені в січні 2019 року.
Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, експерт
з питань енергетики:
– Коли відсутня гаряча вода, людям,
які не мають лічильників на газ, цей
самий газ перераховують за подвійним
тарифом. Ця норма ще з радянських
часів прийшла, коли не було ні мікрохвильовок, ні електрочайників, ні бойлерів. Мовляв, коли
відсутня гаряча вода, то ви підігріваєте її за допомогою газу.
Ця норма благополучно переходить із постанови в постанову
вже 27 років. Я сподіваюсь, що Кабмін усе ж таки відмінить
цю норму. Але на фоні підвищення тарифів і всього, що
відбувається, її можуть знову тихенько просунути ще раз.
Це ж вигідно облгазу.
Курт ВОЛКЕР, спеціальний представник Державного департаменту
США з питань України:
– Підвищивши ціни на газ для населення, Київ почне структурну реформу
енергетичного сектора в Україні і всієї
економіки. Це необхідно було зробити,

оскільки цей сектор не настільки стійкий, як був колись.
Дане ж рішення буде сприяти стабільності в енергетичній
сфері. Система субсидій повинна пом’якшити зростання
цін для сімей з низьким доходом. Звичайно, в зимовий
період, коли настане холодна погода, підвищення цін може
викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію,
уряд реалізує досить значну програму субсидій для сімей
з низьким доходом, що має компенсувати їм високі ціни.
Олег МАТІЙЦІВ, голова ГІ «Європейський вибір Києва», голова асоціації
житлових будинків «Житлосвіт»:
– Усі розмови про те, що ціна на газ
підвищиться, точаться навколо МВФ і
великих гравців на цьому ринку. Але є
кілька важелів для виправлення ситуації на місцях. Як спеціаліст із самоорганізації населення,
вважаю, що будинок, який поставить міні-котельню на 4
види палива (без газу), стане незалежним від ціни на газ,
тепло і тому подібне. Питання всіх цих процедур залежить
від того, що, наприклад, регулятор може зменшити ціну
на тепло, якщо з ним домовитись. Якщо велика асоціація з
великою кількістю будинків скаже: ми не хочемо платити за
втрати тепла в трубах, то, думаю, ціна на теплопостачання у
теплопостачальної організації може впасти відсотків на 25.
Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, політолог:
– Не повинно бути різних цін на газ
для населення і для промисловості.
Це не добре – на цьому наживаються
шахраї. Але замість того, щоб боротися
з шахраями, створилася абсурдна ситуація, коли половина населення країни не може платити
за комунальні послуги. Я сподіваюся, ми викрутимось
з цієї ситуації. Нинішня влада не назавжди тут. Якийсь

період буде важкий, будуть субсидії, хтось не заплатить.
Я думаю, що не дійде до того, що відбиратимуть квартири
або перекриватимуть газ. Неможна допустити дефолту.
Але дефолт цієї влади вже допущений. Ось в цьому у мене
ніяких сумнівів немає.
Андрій НІКОНЧУК, експерт з питань ЖКГ:
– Обсяги субсидій збільшуватимуться
доти, поки ми не припинимо підвищувати вартість газу, тобто коли він
досягне свого максимального показника
(наприклад, зрівняється з європейськими цінами). Після цього ми вже будемо десятиліттями
«підтягувати» рівень мінімальних доходів громадян. 55
мільярдів гривень, які закладено до проекту Держбюджету
на наступний рік, однозначно не вистачить. У цьому році,
за минулої вартості газу, видаткова частина (на субсидії)
становила 71 мільярд. А за нинішньою ціною газу, цей
проектний показник доведеться коригувати до рівня не
менш як 80-90 мільярдів.
Сергій ДЯЧЕНКО, експерт з енергетичних питань:
– Уряд зацікавлений, щоб основне
навантаження підвищення ціни на газ
для населення було після виборів, а МВФ
навпаки наполягає, щоб 80% підвищення
відбулося вже найближчим часом. Намічається певна нестабільність на світових ринках нафти, й
основні експерти сходяться у думці, що нинішню ціну на
газ буде змінено. Є думки, що ціна підвищиться, але є й
підстави думати, що вона може й опуститися. Підвищення
на 30% зараз не спричинить надто великого соціального
вибуху, як у випадку, якби ціна різко піднялася значною
мірою.
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Комунальне майно:
умови продажу
диктує закон
Використання комунального
майна столиці завжди викликає
чимало запитань. Пересічним громадянам та підприємцям потрібно,
щоб система продажу та оренди
суспільного майна була відкритою
та прозорою. Хто сьогодні робить
її такою, і чому процес йде досить
важко, розповів «Вечірці» директор Департаменту комунальної
власності м. Києва Андрій Гудзь.
– Пане Андрію, з минулого року і до
сьогодні існує декілька резонансних
справ, які піддають сумніву прозорість
аукціонів із продажу майна. Це може
викликати запитання, зокрема, й до
вашого Департаменту…
– Резонанс виникає від кількості розмов,
а не від їх суті. Насправді, з минулого року
ще досі не вирішені судові спори з приводу
приватизації двох об’єктів комунальної
власності. Проте реальних законодавчих
підстав під собою ці справи не мають. Їх
затягують особи, які (ми хочемо в це вірити) просто не в повному обсязі володіють
інформацією. В гіршому випадку, таким
чином просувається приховане лобіювання
інтересів окремих комерційних структур.
Час розставить все по своїх місцях. З нашого боку по цих справах все було зроблено
згідно з буквою закону.
– І чого ж вимагає від Департаменту
ця буква закону?
– Насамперед, своєчасного та повного
надання інформації. По кожному об’єкту
ми несемо відповідальність за максимально
повне інформування покупців про проведення аукціону. Зокрема оприлюднюємо
інформацію на офіційному веб-сайті департаменту, публікуємо відповідні оголошення
в газеті Київради «Хрещатик», розміщуємо
на сайтах організаторів аукціонів всі необхідні відомості щодо продажу та його умови, а також надаємо перелік нормативних
документів, відповідно до яких цей продаж
відбувається.
Наразі на нашому сайті можна легко
знайти всю наявну актуальну інформацію
щодо об’єктів приватизації. Це юридичні
документи, детальний опис, фотографії
майна. Дані знаходяться в Зведеному переліку об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади
міста Києва. І доступ до них, наголошую,
відкритий та цілком прозорий.
– А що сприятиме прозорості самої
процедури? Наприклад, електронні
торги для об’єктів малої приватизації
ще досі не працюють…
– Це претензія не до нас. Дійсно, в березні
цього року вступив у силу Закон України
«Про приватизацію державного і комунального майна», який встановив новий
підхід до класифікації і продажу об’єктів
комунальної власності. Зокрема цей закон
вимагає, щоб об’єкти малої приватизації
продавались виключно на електронних
аукціонах під наглядом аукціонної комісії.
І це надзвичайний крок вперед до відкритості місцевої влади.
Проте в законі не прописані й не мають
бути прописані засади діяльності аукціонної комісії. Ці нюанси затверджуються
іншими нормативними актами. Тобто,
закон для подальшої роботи вимагає прийняття таких нормативних документів від
органу місцевого самоврядування. В нашому випадку це Київська міська рада.
Ми активно намагаємося пришвидшити
цей процес. Ще в червні департаментом
було розроблено проект рішення КМР «Про
питання приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва, що
належить до об’єктів малої приватизації». У
ньому пропонується затвердити Положення

про діяльність аукціонної комісії та чітко
визначити повноваження Департаменту
комунальної власності Києва як органу
приватизації і депутатів Київради як дієвих
представників громади м. Києва.
Вже майже півроку міська рада не може
ухвалити рішення щодо проекту рішення.
В першому читанні рішення прийнято два
тижні тому. Проте, відповідно до законодавчих процедур, без прийняття зазначеного документа приватизація в столиці
відбуватись не може. Ось так маленький
«камінчик» блокує хід «великої машини».
– Хто буде встановлювати нові, «електронні» правила гри для покупців?
– Порядок проведення електронних
аукціонів, відбору операторів електронних
майданчиків, визначення переможця та,
за необхідності, додаткових умов продажу
затверджується Кабінетом Міністрів. Ця
норма є запорукою того, що правила для
продажу на електронних аукціонах як державних, так і комунальних об’єктів власності
будуть для всіх однакові. Зокрема більшість
процесів із продажу після оголошення аукціону здійснюватиметься через електронну
торгову систему (ЕТС Прозоро-Продажі) в
автоматичному режимі.

Зазначу, що з початку
цього року, ще до прийняття відповідного закону,
аукціони з продажу об’єктів малої
приватизації проводились Департаментом виключно в електронній
формі. За два місяці цього року у
такий прозорий спосіб продано 10
об’єктів нерухомості, а до бюджету
міста надійшло 128 млн грн.
– Два роки тому в Києві було заплановано створити електронну систему
управління комунальним майном. Коли
її презентують і хто матиме доступ до
такої бази?
– Ця ідея була закладена в програмі
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки.
Одним із пріоритетів програми було створення новітньої інформаційно-аналітичної
системи «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва». Це
надскладне програмне забезпечення, яке
має охоплювати абсолютно всі об’єкти
комунальної власності та висвітлювати
повну інформацію про їх наявність та використання територіальною громадою. Всі
актуальні дані по будь-якому об’єкту мають
бути у відкритому доступі для кожного із
зацікавлених користувачів.
Це не утопія, а реальність наступного
року. З нашого боку було проведено торги з
закупівлі послуг щодо розробки відповідного
програмного забезпечення (воно має назву
Модуль ДКВ). Переможець торгів, ТОВ «FDI
Company», сьогодні вже виконав основний

обсяг робіт, передбачених договором. Зараз
ведеться підготовка до запуску програмного
забезпечення в дослідну експлуатацію. Ми
очікуємо, що тестові випробування можна
буде розпочати найближчим часом. А після
остаточного впровадження Модуль ДКВ
буде передано на баланс Департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій
КМДА.
– Багатьох цікавить, на яких майданчиках чи біржах зараз продають майно
Києва? Які з них найефективніші?
– На жаль, сьогодні продаж столичних
об’єктів приватизації не відбувається через
законодавчі колізії, про які ми говорили
вище. Є закон, є норма закону про обов’язкові електронні торги та аукціонну комісію,
проте немає механізму впровадження цієї
норми в дію. Процес буде відновлено, як
тільки Київрада затвердить положення про
аукціонну комісію.
До набрання чинності Закону «Про приватизацію державного і комунального майна»
продаж об’єктів приватизації забезпечували
організатори аукціонів – біржі. Департаментом було укладено 22 договори про
співробітництво з товарними та фондовими
біржами. Ці договори передбачали рівні
умови для всіх бірж. До робіт із підготовки
торгів залучались 9 організаторів аукціонів.
Серед них 7 товарних бірж щодо продажу
об’єктів нерухомості, та 2 фондові біржі
для реалізації пакетів акцій.
Зазначу, що з початку цього року, ще до
прийняття відповідного закону, аукціони
з продажу об’єктів малої приватизації
проводились Департаментом виключно
в електронній формі. За два місяці цього
року у такий прозорий спосіб продано 10
об’єктів нерухомості, а до бюджету міста
надійшло 128 млн грн.
– Тобто, у вас вже є досвід виключно
електронної торгівлі, і ви можете підтвердити її ефективність?
– Ефективність зумовлює, по-перше,
відкритість доступу до торгів всіх бажаючих
– звісно, за умови виконання законодавчих
умов і подання всіх необхідних документів.
По-друге, можливість стежити за торгами
та брати в них участь в режимі реального
часу. По-третє, повна прозорість процесу
на випадок претензій, які іноді виникають
у учасників аукціону «заднім числом».
– На яке комунальне майно зараз, у
період призупинення торгів, найбільший попит?
– Найбільшим попитом користуються приміщення в центральних районах
столиці, а також поблизу станцій метро.
Для ведення бізнесу людям цікаві об’єкти
малої та середньої площі на рівні першого
і другого поверхів будинків.
– А щодо гучної боротьби з незаконними МАФами? Здається, міська влада
передбачала, що підприємці будуть «переїжджати» у стаціонарні приміщення
в будинках…
– «Переїзди» будуть обов’язково, в кращі
приміщення і за ліпших умов. Звісно, за
це доведеться платити трохи дорожче, але
бізнесу в нашій країни вже час виростати з
дитячих штанців. Щодо кількості бажаючих,
то з початку цього року до Департаменту
надійшло 3800 заяв від фізичних та юридичних осіб про намір оформити договори оренди. Це гарний показник того, що
підприємництво в країні стає свідомим.
Тим, хто зараз хоче знайти легальне
вільне приміщення, рекомендую заходити
на сайт Департаменту комунальної власності
міста Києва (www.gukv.gov.ua) або на сайти
районних столичних держадміністрацій.
Там є не лише перелік доступних об’єктів,
але розписані всі вимоги та вказані всі
документи, які необхідні майбутньому
орендарю.
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Веселкове каміння
Яни Хачикян
Микола ПАЦЕРА

Молода київська художниця
Яна Хачикян займається доволі
неординарною справою – вона
розмальовує… морські камінці,
а також прикрашає лавочки у
міських парках «портретами»
птахів.
Дівчина народилася в Грузії на території Абхазії. У 1992 році разом із
батьками та старшою сестрою приїхала в
гості до бабусі в Житомир. Тут дізналися,
що на батьківщині розпочалася війна,
тож повертатися додому побоялися.
Згодом батько з’їздив туди, щоб забрати
документи та найнеобхідніші речі. Так
і прожили у маминих родичів 10 років,
аж доки не перебралися до Києва, де
Яна закінчила школу.
Коли відпочивала в Криму, назбирала
там чимало морських камінців. Дівчині
чомусь спало на думку почати розмальовувати їх, чим і зайнялася весною
наступного року. Згодом підліткова
забавка перетворилася на улюблене
заняття, а потім і справу життя молодої
художниці.
– Я не навчалася в художній школі, довелося самотужки освоювати
премудрості ремесла, вивчати теорію
живопису в Інтернеті, – розповідає
Яна. – Дуже подобається зображувати
тварин, а також птахів, особливо синичок
і повзиків, яких я підгодовую взимку в
парку з рук. Вони добре вписуються в
розміри камінців і створюють цілісний
гармонійний образ. Зараз я багато малюю на замовлення – в основному це
«портрети» домашніх тварин.
Причому в Україні вони користуються меншим попитом, а от зарубіжних
замовників, які дізнаються про Яну
через Інтернет та від знайомих, дуже
багато. Дівчина вже відправила сотні
таких малюнків на камінні до США,
Канади, Еквадору, Бразилії, Австралії,
Гонконгу, Сингапуру, Ізраїлю, Німеччини, Франції та інших країн. До речі,
камінці для них також використовує
зі всього світу – їх привозять друзі та
знайомі не лише з Криму та Карпат, а
й з Росії, Данії, Франції, Греції, Туреччини, Швейцарії.
Задум розмальовувати міські лавочки виник у художниці цілком
спонтанно. Підгодовуючи білочок та
пташок у парках, вона звернула увагу
на, м’яко кажучи, не досить привабливий вигляд місць для відпочинку
й подумала, а чому б не прикрасити і
їх портретами братів наших менших.
Довелося попросити на це дозвіл місцевої райадміністрації, яка, хоча й
через тривалий час, все ж підтримала
її ідею. Відтак дівчина вже два роки
періодично «поселяє» своїх улюбленців
у міських парках.
– Для малюнків на каменях я використовую олійні фарби, які покриваю
лаком, щоб надати їм особливого шарму,
а от на лавочках малюю акриловими –
вони швидко сохнуть, – ділиться професійними «секретами» художниця. – Теми
та «героїв» малюнків придумую сама,
також раджуся з друзями у соціальних мережах. На жаль, брак художньої
освіти ще не дає мені змоги втілити
всі свої ідеї, образи і творчі задуми.
Але я активно працюю, вивчаю теорію,
наробляю практику.
За професією Яна – лінгвіст, працювала в банку та інших, не пов’язаних із
творчістю організаціях, але щаслива, що
знайшла сенс життя у творчості.
– Хочу робити світ навколо себе добрішим і кращим, тому в кожен – навіть
найменший – малюнок вкладаю частинку своєї душі, – говорить дівчина.
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Смог без зворотньої
адреси
Микола ПАЦЕРА

Мешканці столичної Оболоні вже тривалий час потерпають від чадних викидів
місцевих підприємств.
Тутешні жителі вважають,
що найбільшими забруднювачами повітря є асфальтовий завод, а також
деревообробний комбінат
№7.
Влітку мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік
від заводу, який підпорядкований КП «Автодорсервіс» і займається виробництвом та реалізацією асфальтобетонної суміші,
буквально задихалися від його
викидів. Тоді діяльність підприємства активізувалася у зв’язку
зі збільшенням ремонтних робіт
на дорогах, відтак і зростаючим
попитом на асфальт. Громадські
активісти зазначали, що на території підприємства періодично
звалюють десятки тонн рубленого
асфальту, знятого з дорожнього
покриття на переробку, який від
сонця нагрівається і дуже смердить.
А також, що на заводі використовують старі технології переробки
асфальтобетону і через погане
фільтрування викидів виробництва
допускають забруднення повітря.
Люди неодноразово зверталися до
керівництва підприємства, Департаменту транспортної інфраструктури міськадміністрації, якому
воно підпорядковане, депутатів
Київради, а також екологічних

ЗМІНА

служб та міської влади з проханням привести роботу заводу до
належних норм або взагалі перенести в інше місце. Але проблема
так і залишалася невирішеною.
Про це протистояння оболонців
та «асфальтників» писала й «Вечірка». «Зрештою, нещодавно у
заводу закінчився термін ліцензії
на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря його стаціонарними джерелами, виданої
управлінням екології та природних
ресурсів КМДА, і він припинив
свою роботу, – повідомила нам
громадський активіст Олена Найко.
– Сам мер Віталій Кличко пообіцяв
нам, що таких дозвільних документів заводу більше не видадуть.
Сподіваємось, що так і буде».
Проте навіть після припинення роботи асфальтовим заводом
екологічна ситуація на Оболоні
залишається далеко не ідеальною.
Особливо це відчувалося останніми
днями, коли місцевість у районі вулиць Братиславської, Богатирської,
Озерної, Героїв Дніпра, Північної та
інших буквально вкривала пелена
задушливого диму. Її мешканці
вважають, що тепер навколишнє
повітря забруднює своїми шкідливими викидами деревообробний
комбінат №7, розташований на
вулиці Богатирській, 9. «Від смогу,
який виділяється під час його роботи, починається кашель, першіння
у горлі, нежить, нудота, головний
біль, неможливо прогулюватися
на вулиці з дітьми, а астматики
буквально задихаються, – поскаржилася «Вечірці» громадський активіст Ольга Яременко. – Нами

встановлено, що на підприємстві
спалюють відходи виробництва, від
чого з труби постійно йде чорний
дим. Факт спалювання нам підтвердив і один із керівників ДОК-7 під
час особистої зустрічі. При цьому
він посилався на те, що комбінат
має дозвільні документи на викиди

шкідливих речовин, дійсні до 2025
року, витримує санітарно-захисну
зону та використовує відповідні
фільтри. Але різкий запах та чорний
колір диму означають, що фільтрація на підприємстві відсутня або
здійснюється неналежним чином.
І це при тому, що буквально через

дорогу від ДОКу розташована школа
і дитячий стадіон».
Не повіривши поясненням
керівництва комбінату, місцеві
активісти створили у Фейсбуці
спеціальну сторінку групи «Смог на
Оболоні», яка вже налічує близько
900 осіб. А також звернулися зі
скаргою до Державної екологічної
інспекції міста, Головного управління Держпродспоживслужби
столиці, прокурора Києва та голови
КМДА, в якій попросили провести
позапланову перевірку роботи підприємства щодо фільтрування ним
своїх викидів, а також провести
заміри хімічного складу повітря.
На запит «Вечірки» директор
підприємства Валерій Подлужний також запевнив, що вони
дотримуються всіх дозвільних
документів на викиди шкідливих
речовин. Більше того, спалюють не відходи виробництва, а
соснові дрова у місцевій котельні,
від яких і йде чорний дим, але
він абсолютно нешкідливий. «Я
порадив активістам перевірити роботу якогось маленького
підприємства, що знаходиться
за нашим комбінатом і справді
забруднює повітря їдким смердючим димом, – повідомив керівник ДОК-7. – Можливо, це воно є
причиною смогу над Оболонню
чи якесь інше, розташоване у
місцевій промзоні».

• КОМЕНТАР
Людмила КОСТЕНКО, депутат Київради:
– Оболонь є одним із найзабрудненіших у екологічному плані районів, оскільки тут
знаходяться промислові підприємства, роботу яких потрібно постійно контролювати на
предмет дотримання норм викидів шкідливих речовин. На прохання місцевих активістів я
звернулася з депутатським зверненням до начальника управління екології та природних
ресурсів КМДА Андрія Мальованого, а також виконуючого обов’язки голови Державної
екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва щодо здійснення перевірки проведення утилізації
відходів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». Від результатів цих перевірок будуть залежати подальші дії у розв’язанні цієї проблеми.

Лариса БАЛЬ-ПРИЛИПКО:

«Майстерності наших
студентів навіть
ресторани заздрять»
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Нещодавно у столиці відзначили День працівників харчової
промисловості. Святкові заходи проходили й у Національному університеті біоресурсів і природокористування (НУБіП
України). Про незвичайні студентські таланти «Вечірці»
розповідає академік Академії наук вищої освіти України ,
доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК НУБіП України,
професор Лариса Баль-Прилипко.
– Ларисо Вацлавівно, у чому
незвичайність професійного свята у стінах НУБіП?
– Насамперед скажу, що до цього
свята у НУБіП – творчий, конкурсний підхід. Спочатку організовуємо святковий концерт із цікавою
вікториною.
Окрім того, студенти всіх курсів
готують незвичайні страви, яких
у продажу немає. Магістри представляють свої роботи, пов’язані
з технологічними рішеннями за
відповідним фахом. Є цікаві розробки аспірантів кафедри технології
м’ясних, рибних та морепродуктів.
– У чому головна особливість
конкурсу?

– У тому, що кожен курс обирає
певний колір для приготування
своїх страв. Наприклад, у першокурсників усі вони – помаранчевого
кольору. У свою чергу, магістри
вибрали колір бордо: у них і ковбаса,
і вінегрет, й усе інше – бордового
кольору. В таких заходах найголовніше те, що студенти гуртуються,
починаючи з першого курсу. Створюють свої, окремі групи, в яких
розробляють цікаві ідеї, готують
нові страви.
– Приготовані студентами,
вони приємно вражають своєю
вишуканістю…
– Річ у тім, що студенти факультету харчових технологій та управ-

ління якості продукції АПК вивчають загальні технології харчових
виробництв, а також інноваційні
прийоми і підходи до розробки
інновацій в галузі. Використовуючи
досвід практичної підготовки на
ведучих підприємствах України
і Європи, студенти НУБіП розробляють, вдосконалюють технології
харчових продуктів, захищають
курсові і магістерські роботи. Тому
на святкових столах представлені
різні види страв: від салатів і борщів – до котлет і ковбас.
– А де ж готується ця смакота?
– Наш факультет має дев’ять
спеціалізованих лабораторій, із
сучасним мініобладнанням для
виробництва м’ясних, молочних,
рибних продуктів, а також хлібобулочних і кондитерських виробів, виготовлення безалкогольних напоїв
тощо. Є сучасна дегустаційна зала
для визначення сенсорної оцінки
готових виробів і напоїв. Ось так і
народжуються ідеї та інноваційні
продукти. Без перебільшення можна
сказати, що майстерності студентів
НУБіП навіть ресторани можуть
позаздрити.

програма телебачення

11.11.18
 1+1
06:00 ТСН
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «ЛотоЗабава»
09:45 Маріччин кінозал.
Мультфільм «Маша і
Ведмідь»
10:00 «Світ навиворіт:
Бразилія»
11:00 «Світ навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
12:00 «Світ навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
13:20 «Світ навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
14:50 «Світ навиворіт – 2:
Індія»
15:50 Джим Керрі в комедії
«Ейс Вентура: Розшук
домашніх тварин»
17:40 Джим Керрі в комедії
«Ейс Вентура: Коли
природа кличе»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:40 «Ліга сміху 2018»
01:40 «Українські сенсації»
04:40 Мультфільм
04:50 «ТСН-Тиждень»

 2+2
06:00 UFC FIGHT NIGHT.
«Корейський зомбі»
Чан Сон Юн проти
«Мексиканської
пантери» Яїра Родрігеса
08:00 Мультфільми
10:00 «Помста природи»

11:10 «Загублений світ»
12:10 «Шалені перегони»
13:10 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-3»
15:00 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-4»
16:50 15 тур ЧУ з футболу
«Динамо» –
«Маріуполь»
19:00 Х/ф «Американець»
21:00 Х/ф «Веселі канікули»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 UFC FIGHT NIGHT.
«Корейський зомбі»
Чан Сон Юн проти
«Мексиканської
пантери» Яїра Родрігеса
02:30 «Облом.UA»

 ICTV
05:10 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20 Факти
05:50 Інсайдер
07:20 Т/с «Відділ 44»
11:45 Х/ф «Люди Ікс»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Люди Ікс»
14:00 Х/ф «Люди Ікс-2»
16:40 Х/ф «Люди Ікс:
Остання битва»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20:35 Х/ф «Люди Ікс:
Початок. Росомаха»
22:55 Х/ф «Люди Ікс:
Перший клас»
01:35 Скетч-шоу «На трьох»

 Інтер
03:40 Ток-шоу «Стосується
кожного»
05:50 «Мультфільм»
06:25 Х/ф «Беремо все на
себе»
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 «Крутіше всіх»
14:10 Д/п «Перша світова.
Справа принципу»
15:20 Х/ф «Доктор Живаго»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Шукач води»
23:00 Х/ф «До побачення
там, нагорі» Прем’єра
01:15 «Речдок»

 ТРК «Київ»
07:30 «Мультляндія»
08:00 «Київські історії»
08:25 «Прогулянки містом»
08:50 «Паспортний стіл»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»
15:10 «Ректор»
15:40 «Єство звіра»
16:40 «Ювілейний вечір поета
А.Демиденка»
19:10 Х/ф «Анхон Дехі»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-тижневик»
21:50 Х/ф «Давид і Лейла»
23:35 «Українська
Національна Лотерея»

23:40 «СТН-тижневик»
00:10 «СТН-спорт-тижневик»
00:30 «Ситуація»
00:40 «Єство звіра»
01:30 «СТН-тижневик»
02:00 «СТН-спорт-тижневик»
02:20 «Ситуація»
02:30 «Київ музика»
03:00 «Життєві історії»
06:15 «Мультляндія»

 Новий канал
03:10 Зона ночі
05:40 Стендап-шоу
06:25 Kіds Tіme
06:59 М/с «Том і Джеррі
шоу»
07:00 Kіds Tіme
08:20 М/ф «Тарзан та
Джейн»
10:00 М/ф «Іван Княженко і
Сірий вовк»
11:50 М/ф «Іван Княженко і
Сірий вовк 2»
13:10 Х/ф «Знамення»
15:30 Х/ф «Доктор Стрендж»
18:00 Х/ф «Месники»
21:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23:55 Х/ф «Без сну»
02:00 Х/ф «Священик»

 НТН
05:50 Х/ф «Кур’єр на схід»
07:35 Т/с «Я – охоронець»
10:55 Х/ф «Весілля в
Малинівці»
12:40 Х/ф «Ділові люди»
14:15 Х/ф «Танцюрист
диско»
16:55 Х/ф «Манія величі»
19:00 Х/ф «Дачна поїздка

НЕДІЛЯ
сержанта Цибулі»
20:30 Х/ф «Міцний горішок»
22:00 Х/ф «Залізний лицар
– 2»
00:10 Х/ф «Військові ігри»

 СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09:15 Все буде смачно!
11:10 Караоке на Майдані
12:10 МастерШеф
17:55 Слідство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсів
21:00 Один за всіх
22:15 Х-Фактор

 ТЕТ
06:00 Мультиранок
11:25 М/ф «Жовтодзьоб»
13:05 Х/ф «Білосніжка»
14:15 Чотири весілля
17:15 М/ф «Шрек»
19:00 Зірконавти
21:00 Одного разу під
Полтавою
22:00 Танька і Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
01:00 Х/ф «Вірус кохання»
02:30 Віталька
05:50 Корисні підказки

 Прямий
09:00 «Репортер». Новини
09:10 Інтерв»ю
10:00 «Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «Кримінал»
(повтор)
11:00 «Репортер». Новини

11:15 «LIVE».
12:00 «Репортер». Новини
12:10 Інтерв»ю
13:00 «Репортер». Новини
13:10 «Політична кухня»
14:00 «Репортер». Новини
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова і
музика» з Іриною
Ратушною та Дмитром
Клімашенко
16:00 «Репортер». Новини
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
з Сергієм Лойко та
Аллою Тулинською
17:00 «Репортер». Новини
17:10 Інтерв»ю
18:00 Ток-шоу «Ехо України»
21:00 Ток-шоу «Підсумки
тижня» з Євгенієм
Кисельовим
23:00 Ток-шоу «THE WEEK»

 Україна
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40 Т/с «Всупереч долі»
12:35 Т/с «Потрібен чоловік»
17:00 Т/с «Утікачка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Утікачка»
23:00 Х/ф «Четвер 12»
00:50 Історія одного злочину
01:50 Телемагазин
02:20 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
09:35 Х/ф «Естер прекрасна»
11:15 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
16:05 Шахтарська зміна
16:35 Погода
16:40 Телепродаж
17:00 Т/с «Галерея Вельвет»
19:55 Погода
20:00 Д/ц «Ігри імператорів»
21:00 Новини
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром
22:00 Промінь живий
23:00 Погода
23:10 Д/ц «Неповторна
природа»
00:05 Д/ц «Незвичайні
культури»
01:10 Новини
01:35 «Шлях додому» з
Євгенією Гладій
02:05 Д/ц «Смачні історії»
02:30 Д/ц «Смаки культур»
03:00 Новини
03:20 Погода
03:30 Світло
04:25 Війна і мир
05:05 Розсекречена історія

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Танки води не бояться…
75 років тому відбулась одна з
найбільших операцій Другої світової війни – Київська визвольна
операція. 6 листопада 1943 року
війська І-го Українського фронту
вигнали нацистів із столиці України.
Про одну з маловідомих сторінок
війни «Вечірці» розповів директор
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році», заслужений працівник культури України
Іван Вікован:
– Наприкінці
вересня 1943 року
бійці та командири 240-ї стрілецької
дивізії 38-ї армії Воронезького фронту
(з 20 жовтня перейменованого на 1-й
Український фронт)
створили на північ
від Києва Лютізький плацдарм. Але ворог
тут чинив шалений опір – кожен метр
лютізької землі рясно политий кров’ю
воїнів. Оцінивши становище, що склалося
на південному крилі радянсько-німецького
фронту, Ставка Верховного Головнокомандувача прийняла рішення зламати оборону
гітлерівців на правому березі Дніпра. Головний удар передбачалось здійснити силами
38-ї армії та 5-го гвардійського танкового
корпусу. Корпусом командував на той час
генерал-лейтенант Андрій Кравченко, який
в боях за Київ був удостоєний звання Героя
Радянського Союзу.
Вночі з 2-го на 3-тє жовтня 1943 року
танковий корпус отримав завдання переправитися через Десну та зосередитися в
районі села Новосілки. Для цього потрібні
були важкі понтони, яких бракувало. І тоді
у командира танкової бригади підполковника Степана Шутова (за кілька місяців

він стане полковником) народилась ідея
– перейти Десну танками по… дну річки.
Таке й сьогодні викликає подив, а на той
час взагалі вважалося неймовірним. Ще
ніколи в історії війн бронемашини не долали водні перешкоди на такій глибині. Тим
більш, дно Десни було сильно замуленим.
Танкісти-розвідники заміряли глибину
ріки, шукаючи мілину для броду. Допомогли
місцеві жителі – рибалки. Не минуло й години, як брід було знайдено. Він крутився
змією, був понад 300 метрів завдовжки,
місцями глибина доходила до двох метрів.
Це значно перевищувало можливості танків.
Всі люки та отвори в машинах законопатили паклею з солідолом, вихлопні труби
двигунів подовжили рукавами, пошитими з брезенту. Розвідкою та роботами на
маршруті керував безпосередньо Степан
Шутов. І ось вже перша «тридцять четвірка» механіка-водія гвардії старшини Івана
Мозжарова спускається під воду. Невже не

Танкісти-розвідники заміряли
глибину ріки, шукаючи мілину
для броду. Допомогли місцеві
жителі – рибалки. Не минуло й
години, як брід було знайдено. Він
крутився змією, був понад 300
метрів завдовжки, місцями глибина доходила до двох метрів.
пройде? Але машина, упевнено долаючи
водну перешкоду, вибралася на берег.
Під час переправи в бригаду приїхав
командуючий 38-ю армією генерал Никандр
Чібісов. Він висловив своє захоплення
А. Кравченку: «Що за народ ваші танкісти?
Я таке бачу вперше. Люди годинами не
виходять із води». За добу без мостів та
переправ 70 радянських Т-34 пройшли
Десну. Лише три з них застрягли, але до
ранку танкісти їх витягли з води.

Тієї ж ночі танки вийшли до Дніпра.
Але Дніпро – це не Десна. Його по дну
не перейдеш. І знову на допомогу танкістам прийшли місцеві рибалки. Вони
розповіли про дві затоплені німцями
баржі. Їх і використали як плоти. Літаки
«Люфтваффе» та німецька артилерія шалено обстрілювали переправу, але танкісти
20-ї танкової бригади успішно форсували
Дніпро і вийшли на Лютізький плацдарм
своєчасно. Разом з піхотинцями та артилеристами вони завдали нічний удар
у фланг ворожого угруповання і значно
розширили плацдарм.
В Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» є вітрина з
речами двічі Героя Радянського Союзу
полковника Степана Федоровича Шутова.
Їх передав онук танкіста – генерал-майор
Збройних Сил України Олександр Шутов.
Записав Петро ЗУБЕНКО
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Вікторія мріє про
перемогу
Ольга ПРОКОПЕНКО

Бійці на передовій не
одразу змирилися, що
ними командує жінка.
До того ж молода та
вродлива.
Військова біографія лейтенанта Вікторії Дворецької, нині
викладача загальновійськових
дисциплін навчального центру
«Десна», розпочалися під час
Майдану. Студентка четвертого курсу одного з престижних
київських вишів, майбутній
менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, опинилася у
вирі Революції Гідності разом із
хлопцями, які невдовзі стануть
основою батальйону «Айдар».
Тож на Донбас рушила з друзями просто з Майдану.
Вікторія Дворецька брала
участь у бойових діях у складі диверсійно-розвідувальної
групи, потрапляла під ворожі
обстріли. Одного разу зазнала
контузії й поранення в ногу.
Далі – примусова евакуація з
передової. Транспортування
до Києва. Тож на іспити студентка відпрошувалася вже з
військового госпіталю. Спеціально вдягала довгу спідницю,
аби не кидалася в очі перебинтована нога.

– Жінка має усвідомлювати,
чому йде до війська. Бути цілком готовою до такого вибору, –
ділиться думками Вікторія. –
Передусім, фізично й психологічно, дотримуватися дисципліни при виконанні важкої
чоловічої роботи. І не важливо,
хто вона – кулеметниця, снайпер чи, скажімо, діловод.
Саме на цю посаду її і призначили після поранення. Спочатку пручалася. Але в армії
накази не обговорюють. Тож два
роки сумлінно виконувала інтендантські обов’язки. А влітку
2015-го вирішила звільнитися.
Зустріла знайомих бійців, які
повідомили, що поступають на
курси офіцерів запасу в Національний університет оборони
ім. І. Черняховського. Запропонували приєднатися. Вікторія
не вагалася.
Випуск відбувся у лютому
2016-го. Дворецька стала чи не
першою жінкою, яка здобула
військово-облікову спеціальність командира механізованого підрозділу. Пощастило розподілитися до свого батальйону
«Айдар», який перебував тоді у
районі буремної Мар’їнки. Призначили на офіцерську посаду
заступника командира роти з
вогневої підтримки. Протягом
всього часу її служби в підрозділі не було жодної людської

втрати. Для Вікторії Дворецької
цей факт – дорожчий будь-якої
відзнаки.
Набувши неабиякого бойового досвіду, вона тепер знає,
як і чому необхідно навчати
молодих курсантів, котрі невдовзі відправляться до зони
проведення ООС.
– Найбільше на передовій
страждає психіка, – розмірковує викладачка. – Покидаєш
мирний соціум в юному віці, а
повертаєшся з важким вантажем не лише бойового досвіду,
але й фізичних та психологічних ран. Як цьому зарадити?

Що робити молодому ветеранові в мирному цивільному
середовищі?
Учасниця бойових дій лейтенант Дворецька намагається
знайти відповідь на ці запитання. Її непокоїть, що чимало наших співвітчизників по-різному
сприймають події, які п’ятий рік
поспіль відбуваються на сході
України. Вікторія мріє про те,
щоб справа захисту суверенітету
і незалежності країни об’єднала всіх українців. Адже лише
разом, спільними зусиллями
можна здобути жадану перемогу над ворогом.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО

Під брендом Veterano


ВЛАСНА СПРАВА І ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ДОПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ АТО РОМАНУ НАБОЖНЯКУ
УСПІШНО РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ У ПОВОЄННОМУ ЖИТТІ

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Уперше я дізнався про нього наприкінці минулої
осені. Засновник піцерії Pizza Veterano ветеран АТО
Леонід Остальцев у розмові згадав про одного свого
надійного бойового побратима і бізнес-партнера Романа Набожняка, якого залучив до компанії в якості
творця десертного сегменту закладу. І жодного разу
не пошкодував про це...

Роман разом із дружиною виготовляють воістину божественні
шоколадні торти «Брауні». Молоді люди створили власну справу і
доволі успішно працюють у… своїй квартирі. Отримують чимало
замовлень і без проблем реалізовують свою солодку продукцію
через Інтернет.

– Наш бізнес – це частина парасолькового бренду Veterano
Group, – каже Роман Набожняк. – Veterano – це більше, ніж слово
або просто бренд. Це – ознака приналежності до сім’ї ветеранських бізнесів, створеної Леонідом Остальцевим…
До речі, Роман став учасником восьмого сезону телешоу
«Голос країни». І хоча до фінальної частини не дійшов, його виступи запам’яталися мільйонам телеглядачів. Йому аплодували
стоячи, особливо під час виконання лемківської народної пісні
«Під облачком» ще на етапі «сліпих» прослуховувань. Роман зі
сцени повідав, що вже давно займається музикою. Виступає з
аматорським гуртом «Dvizh Париж». І розповів, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі служив у складі
бойового підрозділу Збройних сил України. Після демобілізації
та повернення із зони АТО зумів започаткувати свій власний бізнес. Саме це і захоплення музикою допомогли майже безболісно
повернутися до мирного життя після жахіть війни. Хоча були ще
інші важливі та пом’якшувальні особисті обставини. На той час
Роман уже був одружений. Зі своєю чарівною половинкою Юлею
Кочетовою побралися саме під час його нетривалої відпустки з
війни. Кохана стала натхненником ідеї і найпершим надійним
соратником у процесі творення власного бізнес-проекту…
Роман Набожняк переконаний, що разом зі своєю дружиною
не просто започаткував бізнес, але й відкрив у ньому себе для
себе. Спільний кондитерський витвір – перший ветеранський
«Брауні» в Києві.
– Віримо, що наш «Брауні» у поєднанні із запашною кавою
без цукру або із зеленим чаєм – найкращий антидепресант, –
впевнені Юлія та Роман.
Зі своїми виробами подружжя почало знайомити киян трохи
більше року тому. За цей час у них з’явилися не лише постійні
клієнти, але й справжні фани. А ще мають грандіозні плани щодо
подальшого розвитку свого бізнесу.
– Місія нашого проекту в адаптації ветеранів через працю.
Показуємо, що їм є куди повертатися, – каже Юлія. – Десять
відсотків від прибутку перераховуємо родинам загиблих. Бренд
«Ветерано» – передусім соціальне підприємництво, відповідальність. Це співпадає з нашими життєвими цінностями.

ТРАНСПОРТ

Безготівковий
проїзд
не відміняється
Заступник директора Департаменту
соціальної політики КМДА Максим
Бученко спростував чутки щодо
скорочення пільгових преференцій
для людей із інвалідністю й інших
груп маломобільних та соціально
незахищених громадян.
Чутки про можливе скорочення пільг
для зазначеної категорії киян передусім
спричинили дві урядові постанови. Перша
(№196) ухвалена три роки тому і сьогодні
вже втратила чинність. Друга (№197) – цьогорічна. Документ внормовує деякі питання
надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального
користування на міських, приміських та
міжміських маршрутах.
– Названі урядові постанови мають суто
рекомендаційний характер. Щодо Києва,
то столична влада йде на те, щоб пільги не
монетизувати. Проект розпорядження про
заміну пільг коштами дійсно є в КМДА, але
він не стосується киян. Ми просто зобов’язані
виконати певні пункти постанови, – пояснює
заступник керівника департаменту КМДА.

За словами Максима Бученка, районні соціальні служби міста залишилися на
безготівковій формі забезпечення пільг для
людей з інвалідністю, інших груп маломобільних та соціально незахищених киян.
Столична влада відшкодовує кошти за кожен
проїзд за Карткою киянина, якою сьогодні
володіють пільговики та пенсіонери. Інвестиційний договір, підписаний київською
адміністрацією з Карткою киянина, дійсний
до 31 грудня 2018 року. Наразі Департамент
соціальної політики наполегливо працює,
що запустити муніципальну картку. При
цьому Картка киянина, якою вже не один
рік користуються мешканці столиці, не
втратить своїх можливостей.
Не оминула столицю й новація, пов’язана
з введенням в обіг електронного квитка,
який зараз запускається по Україні. В усіх
видах громадського транспорту з цією метою
будуть встановлені спеціальні валідатори. Із 1 листопада, як вже повідомлялося,
систему випробують у тестовому режимі.
За словами чиновника, кияни, які мають
Картку киянина, можуть не хвилюватися –
картку вже адаптовано до нової системи.
Замінювати її на щось інше не доведеться.
Єдина вимога: власники картки повинні
мати при собі посвідку особи на випадок
зустрічі з контролерами.
Всі зазначені вимоги повною мірою стосуватимуться і транспортних засобів приватних
компаній-перевізників, тобто маршрутних
таксі. Столична влада вимагатиме, щоб у
кожній маршрутці також були валідатори.
Для цих перевізників відшкодування коштів здійснюватиметься так само, як і для
Київського метрополітену і Київпастрансу.
– Не має значення, в якому транспорті
проїхав пільговик, усе перевізнику буде відшкодовано з міського бюджету, – запевнив
Максим Бученко. – Кошти на це є. Отже, від
безготівкового проїзду зазначених категорій
киян ми не відступаємо.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

12 МЕГАПОЛІС
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Своя дорога – свій ремонт!


ПЕРШИЙ ДОСВІД ФАНДРЕЙЗИНГУ В СТОЛИЦІ ВИЯВИВСЯ ВДАЛИМ

Ніна ГУЦУЛ

Мінімальний внесок, який
мешканці околиці Києва
не пошкодували на ремонт
своїх доріг – 1 гривня, максимальний – 3000.
Про ремонт доріг на вулицях
Чабанівській та Жулянській (тепер
– Теремківській) мешканці столичної околиці мріяли вже давно.
Адже саме ці розбиті дороги були
настільки «прикрашені» ямами, що
бідолашні водії, яким доводилося
тут проїджати, не тільки завжди
згадували їх «незлим, тихим словом», а вже й десь близько року активно обговорювали поміж собою
питання – що ж робити з такою
напастю? Серед місцевих мешканців пройшла навіть чутка про те,
що такі «напрями» (бо ж дорогами
це назвати було важко), можуть й
взагалі «закрити», – та от чи буде
від цього краще оточуючим? Бо ж
як Чабанівська, так й Жулянська,
хоч і не найбільші вулиці, тим
не менш, свою роль виконують,
як можуть – цілими днями вони
загружені автотранспортом, а особливо в години «пік».
Здавалося б, ситуація зі станом
доріг на околиці Києва зайшла
в глухий кут, бо ж представники районної влади не поспішали
їх ремонтувати. Тим не менш, в
подальшій долі покинутих напризволяще доріг на краю мегаполіса
стався вельми неочікуваний «крутий поворот». Його ініціатором
став київський digital-спеціаліст
Микола Косенко.

– Останнім часом кілька разів
на день проїжджаю столичними вулицями Чабанівською та
Жулянською, які були з великою
кількістю ям і рік тому, і їх особливо ніхто не поспішав залатувати
цьогоріч. Моє рішення здалось
швидким у вирішенні проблеми:
показати людям проблему, зібрати оперативно кошти і зробити
ямковий ремонт доріг. Від ідеї
до втілення в реальність пройшло
менше тижня, – розповідає Микола Косенко. – На обох вулицях
було залатано понад 70 великих
та менших ям, також зроблено
підсипку асфальтною крихтою
обох вулиць. Дякую кожному,
хто підтримував і хто долучився
оперативно до збору коштів. Це
ще один простий приклад того,
що кожен реально може зробити зміни. Варто лише подумати,
захотіти і реалізувати!..

7.00 сповнений оптимізму Микола
почав збирати гроші при дорозі…
на дорогу.
Показово те, що буквально вже
через хвилинку біля ініціатора
залюбки зупинився перший водій,
який одразу забажав підтримати
цю ініціативу і не пожалкував для
неї одну гривню. Та це був лише
початок.
В перший день Миколиного
стояння при дорозі вдалося зібрати
5950 гривень. Та оскільки він не
тільки розповів про свою ініціативу
в Інтернеті, а ще й вказав реквізити
банківської картки, то вже на другий день гроші від благодійників
почали надходити. Намагаючись
все робити максимально відкрито
і гласно, весь процес перерахунку
Спочатку Микола просто вирі- грошей знімався на камеру й теж
шив зібрати хоча б трошки грошей, викладався в соціальних мережах.
аби заладнати найбільші ями, – на А згодом, коли коштів накопичице, за його приблизними підрахун- лося чимало, там же розпочали виками, за декілька
бір і обговорення
днів треба було
Як результат, усього в підрядників для
зібрати близько
майбутніх доході цієї громадської кра- рожніх робіт.
16 тисяч гривень.
Втілення в удфандингової кампанії
Менш ніж за
життя такого місцевою громадою було два дні загальплану розбилозібрано близько 97 тис. на сума офлайн
ся на декілька грн, з яких близько 20 від- і онлайн-зборів
простих пункспочатку пересотків – це офлайн-збір, а вищила 16 тисяч
тів: розповісти
80 – онлайн
всім знайомим
гривень, а потім
і незнайомим
дійшла до 20 тисусідам про свою ідею збору ко- сяч. З такими чималими грошаштів, сповістити про це в соці- ми вже можна було зустрітися з
альних групах, і нарешті – просто підрядником, аби обговорити й
підготувати відповідну об’яву на оцінити масштаб роботи, яку треба
папірці розміром А-4 та невеличку було виконати. Втім, виявилося,
коробку з проріззю для бажаючих що відносно дешевий ремонт не
кинути туди гроші. З цим нехи- в змозі забезпечити бажану якість
трим набором одного дня вже о доріг, якими проходить чимало

автівок. Тож після чергового, вже
звичного обговорення в соціальних
мережах було прийнято загальне
рішення – спробувати зібрати ще
грошей, аби сума стала більшою
(і за два дні вона досягла вже 47
тисяч гривень).
Таким чином вже невдовзі місцеві мешканці спочатку отримали рівнесеньку, без жодної ямки
дорогу по вулиці Чабанівській, а
згодом, коли підрядник ще завершував останні ремонті роботи
на ній, ще декілька водіїв, яких
надихнув побачений результат,
запропонували відремонтувати ще й вулицю Жулянську, яка
розташована паралельно і яка
теж викликала постійні нарікання. Микола Косенко знову проголосив про цей намір в додатку
у вайбер-чатах мешканців цієї
столичної околиці й вже звично
продовжив збір необхідних коштів.
Як результат, усього в ході цієї
громадської краудфандингової
кампанії місцевою громадою було
зібрано близько 97 тис. грн, з яких
близько 20 відсотків – це офлайнзбір, а 80 – онлайн. Мінімальний
внесок, який мешканці околиці не
пожаліли на ремонт своїх доріг – 1
гривня, максимальний – 3000 гривень, в середньому кияни ( а таких,
за приблизними підрахунками,
назбиралося близько півтисячі)
жертвували на ремонт доріг по
100-200 гривень.
Відтепер, після цього доволі
спонтанного прояву ініціативи
місцевої громади щодо покращення доріг на околиці Києва після їх
ремонту проїзд там займає близько
2 хвилин, і – ніяких тобі ям!

ВЛАСНА СПРАВА

Як винайти велосипед
Микола ПАЦЕРА

Молоді столичні підприємці Сергій
Денисенко та Данило Тонкопій
організували поки що єдину в
Україні фірму з доставки товарів із
магазинів до будь-якої точки Києва
за одну годину. Для цього створили
унікальний… електробайк.
Звісно, обидва бізнесмени знали прислів’я про те, що не варто винаходити
велосипед, але зробити це їх змусило
саме життя. Вони були знайомі давно і
до 2014 року займалися кожен своїм бізнесом, аж доки Данило не запропонував
Сергію організувати кур’єрську службу з
доставки товарів за одну годину. Для цього
вирішили використовувати електричні
велобайки. Взяли кредит на їх закупівлю та
оренду приміщення під офіс і майстерню
на Петрівці.
– Першим нашим «клієнтом» став магазин на Петрівці, з якого розвозили книги
читачам, – пригадує Сергій Денисенко. – А
буквально через два дні почали надходити
замовлення від інших салонів. Ми зрозуміли, що попит на таку доставку буде, тож
купили шість велобайків. Але ці «китайці»
виявилися малопридатними для наших
потреб. Зокрема пробіг на одній зарядці
акумулятора в них був усього 35 кілометрів,
потім потрібно заряджати 8 годин.
Довелося добавляти ще по чотири акумуляторних батареї на заднє колесо, щоб збільшити пробіг до 120 кілометрів. Але байки
стали важкими. Зрештою, зрозумівши, що

на китайський велопром надії марні, хлопці
вирішили самі збирати електробайки».
Для цього підприємці закупили 17 рам
вітчизняного виробництва, які їхні механіки
та електрики допрацювали, установивши
акумуляторні батареї, зібрані з акумуляторів
Panasonic, і на задні колеса встановили китайські двигуни. Прилаштували передню та
задню вилки. Також обладнали управляючою
електронікою, внесли деякі конструкторські
доповнення. Згодом замінили раму на вітчизняну – виробництва тернопільського
підприємця.
Зрештою був створений «Монстр», який
важив 75 кілограмів і міг розганятися до 120
кілометрів на годину з дальністю пробігу на
одному заряді акумулятора 80 кілометрів.
На базі цієї рами виготовили 20 кур’єрських
байків, які віддали під франшизу.
А минулого року спеціалісти їх фірми
створили унікальну модель «Прайм». Цей
електровелик здатний проїжджати на одному заряді акумулятора близько 400 кілометрів, тоді як існуючі іноземні електробайки
долають не більше 100.

Унікальні електровелики київських підприємців поступово
підкорюють світ. У них з’явилося багато замовників зі США,
Італії, Іспанії, Німеччини, Фінляндії, Англії...
– Ми вирішили просувати цю модель на
світовий ринок, оскільки її можна експлуатувати в будь якому регіоні світу, – говорить

Сергій Денисенко. – Для цього організували
«велопробіг» із Києва до Рівного, зняли
його на відео, яке поширили через Інтернет і продемонстрували на міжнародній
виставці «Інтербайк» 2017-го у Лас Вегасі.
Наш «пілот-випробувач» Віталій Архипкін 16
годин їхав на байку зі швидкістю не менше
30 кілометрів лише з однією зупинкою. А
зупинився, подолавши 380 кілометрів – при
цьому акумулятори ще мали заряд.
Цей відеозвіт хлопці надіслали до «Книги
рекордів Гіннеса», але отримали відповідь,
що потрібно більш ретельно зафіксувати
весь шлях. Тож провели ще один «супермарафон» на новому столичному велотреку.
12 жовтня минулого року Віталій Архипкін
знову осідлав електробайк і пішов на рекорд,
який фіксували шістьма відеокамерами у
присутності суддів з міжнародними ліцензіями та представника «Книги рекордів
України». Незважаючи на те, що «пілот»

був у зимовому комбінезоні, що значно
збільшувало його вагу, він зміг проїхати за
понад 16 годин по колу на одному заряді
акумуляторів 368 кілометрів за середньої
швидкості 26 кілометри на годину.
Унікальні електровелики київських підприємців поступово підкорюють світ. У них
з’явилося багато замовників зі США, Італії,
Іспанії, Німеччини, Фінляндії, Англії, які
вже отримали байки або чекають у черзі.
Водночас кияни успішно розвивають свій
первинний бізнес – експрес-доставку товарів
за годину, їхніми послугами користуються
вже понад півтисячі замовників.
– Ми й надалі будемо проводити експрес-доставки, щоб заробляти кошти на
розвиток власного виробництва байків. Та
основною метою зараз є просування цього
вітчизняного товару на світовий ринок, де
існує на нього чималий попит, – говорить
Сергій Денисенко.

СПОРТ-ТАЙМ 13

Вечірній Київ | 1 листопада 2018 року | №44 (19329)

Дарина БІЛОДІД
БІЛОДІД::

«Наступна мета –
«золото» Олімпіади»
Ім’я киянки Дарини Білодід не сходить зі шпальт
спортивної преси вже
декілька тижнів. Наша
дзюдоїстка встановила
історичне досягнення,
ставши наймолодшою
чемпіонкою світу.

Цей титул вона виграла в 17
років, 18 їй виповнилося лише
10 жовтня. Таким чином, Дарина
стала наймолодшою переможницею ЧС як серед жінок, так і
чоловіків. Додамо, що українська
дзюдоїстка також виграла «золото» і на світовій першості серед
молоді, що проходила на Багамах.
– Ваш виступ на чемпіонаті
світу у Баку був важким. У півфіналі ви перемогли олімпійську чемпіонку Паулу Парето
(Аргентина), а у фіналі здолали
на той час чинну чемпіонку
планети Фуну Тонако (Японія)…
– Так, ці змагання стали для
мене справжнім випробуванням.
Торік я провалила чемпіонат світу, ті змагання стали першими,
в яких я взагалі залишилась без
медалей. Старт чергового спортивного турніру також був не з
легких. Коли побачила результати
жеребкування, хвилин 10 плакала.
Думала, чому мені дісталися такі
сильні суперниці. А потім зібралася, сказала собі,що приїхала на
чемпіонат світу не програвати, а
здійснити свою мрію. Тож потім
просто виходила на татамі й робила все, що в моїх силах.
– Який поєдинок став для
вас найважчим?
– Мабуть, останній, з японкою.
Цього року ми двічі зустрічалися
з нею, і двічі я перемагала. Вона
серйозно готувалася до чемпіонату світу, багато працювала, і,
звичайно, я побоювалася протистояння з нею. Цікаво, що обидва рази я перемагала її одним і
тим же прийомом. Думала, вже її
цим не здивуєш, однак і у фіналі
нинішнього чемпіонату мені вдалося провести все той же кидок
з зачіпкою.
– Після вашого тріумфу багато хто почав називати той
прийом вашим ім’ям…
– Відкрию секрет: коли я розпочинала свій шлях у дзюдо, цей

мотивувати краще, ніж будь-хто
інший. У буд
будь-який час доби вона
одночасно і тренер, і мама.
– Вам л
лише кілька тижнів
тому випо
виповнилося 18 років.
Як вдаєтьс
вдається поєднувати професійний спорт, навчання в
університеті та розваги?
університе
– Коли я вдома у Києві, прокидаюся о 07.00. О 8.00 у мене
перше трен
тренування, воно триває
близько дв
двох годин. Потім їду
до універси
університету, беру завдання,
роблю їх уд
удома. Увечері знову
тренування, три – три з половитренування
ною години
години. Додому я приходжу
близько 9.0
9.00 вечора, дивлюся
фільми або серіали. Лягаю спати,
напевно, за
запізно для спортсмена – опівн
опівночі. Іноді настільки
втомлена, що навіть не можу
заснути. І вдень обов’язково
сплю не менше
м
години, інакше
буде дуже
дуж важко тренуватися.
А вихід
вихідними відвідую з друзями кінотеатр
кі
або ж просто
гуляю містом.
– Запитання, яке
завжди постає, коли
завж
українські спортсмени
укр
здобувають визначні
здо
нагороди: вам надходили пропозиції виступаМама – кращий трети за інші країни?
нер. Вона добре знає
– Так, і їх, зізнаюсь,
чимало. Пропонують домене, знає суперниць. Їй
відома кожна деталь моєї інди- волі великі гроші, але
відуальності, тому може мо- хіба це головне? Я люблю свою країну, люблю
тивувати краще, ніж будь-хто Київ, тут були мої перінший. У будь-який час доби вона ші перемоги і поразки.
Люблю коли грає гімн
одночасно і тренер, і мама.
України і піднімається
прийом у мене взагалі не виходив. наш прапор. І якщо я змогла
У своїй групі я його навчилася стати чемпіонкою світу, то для
робити останньою. Пам’ятаю, як чого мені щось змінювати?
приходила з тренувань у розпачі,
– Що плануєте робити далі?
бо не виходило. А потім він приніс
– Наступна мета – «золото»
мені стільки нагород, що важко Олімпіади. А якщо говорити про
злічити.
довгострокову перспективу, то
– Ви народилися у сім’ї дзю- до 25 років планую присвятити
доїстів. Тож, напевно, і вибо- себе спортивній кар’єрі, а потім,
ру не було, який вид спорту сподіваюсь, буду працювати за
обрати?
фахом. Я навчаюся в Інституті
– Спочатку я займалася худож- журналістики, і мені дуже це подоньою гімнастикою, але одного бається. Не хотілося б пов’язувати
разу, коли мама викладала дзю- майбутнє лише з дзюдо. Мої батьдо, відвідала одне тренування. І ки – тренери, і я бачу, наскільки
вже після цього вийшла з татамі, це важко. А журналістика – це
розповідаючи всім і кожному, що доволі цікаво: постійно нові та
дзюдо буде справою всього мого цікаві знайомства, спілкування.
життя. Мама – кращий тренер. До того ж, я щось-таки тямлю у
Вона добре знає мене, знає су- спорті…
перниць. Їй відома кожна деталь
Олександр ПИРЛИК
моєї індивідуальності, тому може

ШАХИ

Робимо хід конем!
Олександр ПИРЛИК

Вважають, що шахи
виховують справжніх
геніїв. Недарма їх
часто називають фізкультурою для мозку.
Схоже, зараз шахи у
столиці переживають
ніби епоху відродження. З кожним
днем у Києві відкриваються нові клуби
та гуртки, де з радістю навчать дітей та
дорослих цій цікавій
древній грі.
– Шахи тренують психологічну стійкість. Навряд чи той, хто не здатний мислити ясно і тривалий час витримувати нервову напругу, може
здобути перемогу. Гра, де можливі перемога, поразка або компроміс,
навчають людину гідно поводитися за будь-якої ситуації, змушує аналізувати та робити висновки після кожної зіграної партії, – пояснює
дитячий тренер Кирило Рогозін.
Перше запитання, яке може виникнути у дбайливих батьків, в якому
віці краще навчати дитину грі, чи є сенс робити це ще до першого класу?
Педагоги одностайні – треба поспішати. Фахівці вважають, що є три
причини для занять шахами саме в дошкільному віці.
– Ранній старт виправданий, перш за все, якщо ми хочемо виростити
чемпіона. Втім, не всі діти, кого захопить шахова гра, стануть чемпіонами.
Тому для більшості з нас важливіше друга причина раннього знайомства
з шахами – бажання виростити гармонійно розвинену людину. Остання
причина більш практична – вона полягає у позитивному впливі гри
на підготовку до школи, – продовжує тренер. – Експериментально
підтверджено, що діти, залучені досить рано до чарівного світу шахів,
краще встигають у школі, особливо в точних науках, і навіть швидше
виконують домашні завдання. У наш час вважається оптимальним починати освоювати шахові премудрості з 3-4-х років, саме з такого віку
більшість столичних клубів та гуртків приймають малюків.
З розвитком технологій супровід батьками юних шахістів до клубу
стає не обов’язковим. Клуби та гуртки дедалі частіше пропонують дистанційне тренування через Інтернет.
– При тренуваннях в Інтернеті чи, як їх часто називають, скайп-тренуваннях, з’являється можливість займатися у тренерів високої кваліфікації,
які не зможуть приїхати до вас додому, вашого клубу чи міста. Така форма
навчання також дуже ефективна для людей з особливими потребами,
які тимчасово або ж взагалі не можуть виходити з дому. До того ж інтернет-тренування значно дешевші за індивідуальні заняття, – розповідає
менеджер одного з приватних шахових клубів Олена Міщенко.
До речі, щодо вартості навчання. Цінник на послуги коливається від
«безкоштовно» до кількох сотень гривень за одне заняття. Переважна
більшість столичних гуртків пропонують безкоштовні відвідування
для дітей віком від 4-16 років. Наприклад, шаховий клуб «Київський
каштанчик» набирає у безкоштовні групи й студентів до 22 років. Також
досить популярними є послуги репетитора з шахів. Тренери за свою
роботу беруть від 120 гривень за годину.
Цікаво, що для любителів позмагатися у Києві проводиться чимало
турнірів. Як правило вони відбуваються протягом 2-3 днів, переважно
вихідними. Причому клуби намагаються залучити до змагань не лише
професіоналів, а й аматорів-початківців.

БОРОТЬБА

Жан Беленюк - другий
на чемпіонаті світу
У Будапешті (Угорщина) відбувся чемпіонат світу з боротьби, на якому киянин, срібний призер Олімпіади-2016
Жан Беленюк виборов срібну медаль.
Протягом усіє змагальної дистанції спортсмен не форсував подій ні
в одній із сутичок до дострокових перемог, економно розподіляючи
свої сили. Без зайвих клопотів він спочатку переграв литовця Ейвідаса
Станкевічюса. Потім, поступаючись Артуру Шахіняну з Вірменії 0:1,
заробив два бали, перебуваючи в партері й до них додав ще стільки
ж, збивши суперника на килим.
В 1/4 фіналу в сутичці проти володаря «бронзи» світу-2017 іранця
Хоссейна Ахмада Нурі, нібито за пасивність, супернику Беленюка
рефері двічі присуджував по балу. Але українець на це відповів
ефектним кидком через груди і не залишив сумнівів у своїй перевазі.
Спокійно і зважено провів Жан і півфінальну сутичку з азербайджанцем Ісламом Аббасовим, довівши свою перевагу в майстерності.
У фінальній сутичці проти чинного чемпіона світу, представника
Туреччини Метехана Башара, в якій обидва суперники діяли дуже
обережно і не змогли провести жодного прийому, на бал, отриманий
Беленюком за пасивність візаві, рефері потім аж двічі, нібито за те
ж, покарав нашого спортсмена. Тож у підсумку перемогу здобув
турецький борець.

14 ПАРК КУЛЬТУРИ
КИЇВ ЧИТАЄ

Ілюзії і реальність
Івана Салія


КОЛИШНІЙ ГОЛОВА КМДА
ПРЕЗЕНТУВАВ КНИЖКИ СПОГАДІВ
ТА РОЗДУМІВ «ВІД УТОПІЇ ДО УТОПІЇ:
100 РОКІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. ДОСИТЬ
ІЛЮЗІЙ»

Марія КАТАЄВА

Іван Салій – народний депутат України І та ІІІ
скликань, у 1992-1993 роках — представник
Президента України у місті Києві, голова Київської міської державної адміністрації. Він давно
відійшов від політичної діяльності, очолює
Всеукраїнську спілку виробників будівельних
матеріалів та пише книжки. Серед них «Обличчя столиці в долях її керівників» (2003), «Крах
партійного колоса» (2007), «Іржавець — моє
рідне село» (2009) тощо.
Фото Віктора ПІСКУНОВА

Солідний двотомник «Від утопії до утопії: 100
років експериментів. Досить
ілюзій» побачив
світ напередодні
ювілею автора –
2 листопада Івану
Миколайовичу
виповнюється 75.
В книзі він намагається переосмислити та оцінити
в тому числі і свою діяльність. В першому томі фокусує
увагу на особистостях вождів, лідерів, стратегіях. Другий
присвячений Києву.
– Вважаю, що місто настільки складне, що треба мати
багато знань. Колись об’їхав практично всі столиці Європи.
вивчав їх досвід, захистив дисертацію на тему «Управління
крупним містом на прикладі Києва», і це теж продовження
цієї теми. Хто керував Києвом, як управляв, які сучасні
проблеми міста. Розраховую, що керівна еліта України і
Києва скористаються досвідом попередніх поколінь, буде
наступництво, – розповідає Іван Салій. – В першому томі
йдеться про те, як ми шукали свій шлях, і ще не знайшли.
100 років знаходимося в утопічному уявленні про сучасне
і майбутнє. І в цьому потрібно нарешті чесно зізнатися. Наша біда – популістські гасла політиків, корупція,
ілюзорні уявлення, в яких перебуваємо й досі. Аналізую
наших діячів від Ярослава Мудрого до Петра Порошенка,
їх помилки. Також наводжу приклади і цитати великих
світових лідерів, які стикалися з подібними проблемами і
успішно їх розв’язували. Нам не завжди потрібно вигадувати
щось своє, рішення вже є. Другий том присвячений Києву.
Важливо усвідомити, що сьогодні як держава, так і столиця,
відстають у розвитку. Скільки у нас закинутих будівель,
чому не відкриваються заводи з новими робочими місцями,
не будуються мости. Хотів би, щоб читачі ознайомилися з
моїми роздумами і тверезіше оцінювали ситуацію.
На презентацію завітало чимало осіб, які добре пам’ятають
часи, описані в книжках: екс-редактор «Вечірнього Києва»
Віталій Карпенко, екс-прем’єр-міністр Юрій Єхануров,
народний артист Анатолій Паламаренко.
– Ці роботи цікаві тим, що дають змогу прослідкувати перехідний процес від комуністичної системи через
горбачовську перебудову до незалежної України. Іван
Миколайович є одним з найяскравіших представників
цього періоду, своєрідним перехідним містком. Сміливим,
певною мірою провокативним, що завжди мав свою думку
та говорив правду. Викликав на дискусію секретаря ЦК КПУ,
дозволяв собі не слухатися Президента України. А в своїй
діяльності завжди приділяв увагу розвитку гуманітарної
сфери, – поділився директор Інституту літератури Микола Жулинський. – Ці книги є намаганням пізнати самого
себе, проаналізувати, що робив і чи правильно. Екскурси в
минуле – до Ярослава Мудрого, Петра Сагайдачного, Івана
Мазепи, Богдана Хмельницького, закордонних діячів – не
випадкові. Автор шукає варіанти, в чому ми оригінальні
й чи знаходили шляхи. Чи враховували світовий досвід,
особливо в економічній сфері. Ставить питання, чому ми
сьогодні не «на коні», не такі, як Польща, Угорщина чи інші
пострадянські країни, що були в соціалістичній системі,
але змогли вирватися.
Нещодавно Івана Салія прийняли до Спілки письменників України. Він пообіцяв продовжувати літературну
справу й надалі – писати третій том, присвячений подіям
останніх років.
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МЕЛЬПОМЕНА

«Москалиця» під дахом


НОВИЙ МАЙДАНЧИК ОПЕРЕТИ ВІДКРИВСЯ ПРЕМ’ЄРОЮ
Фото надано прес-службою Національного театру оперети України

Марія КАТАЄВА

Історію про непросту долю
самотньої жінки, яка пережила Другу світову війну, зміну
влад та осуд оточуючих,
поставила молодий режисер
Влада Бєлозоренко. У виставі
вона поєднала складні теми,
музику, пластику і незвичні
підмостки.
Поки триває переоснащення головної сцени столичної оперети,
театральне мистецтво знаходить
місце в інших просторах. Так, «Сцена
77» знаходиться під дахом будівлі.
– Це нова альтернативна площадка для наших акторів і молодих
режисерів. Вже п’ята сцена оперети,
враховуючи центр Козловського на
Хрещатику. Тут можемо грати вистави паралельно з великою сценою, –
поділився директор і художній
керівник оперети Богдан Струтинський. – Назву обрали невипадково.
Колись на цьому місці була кімната
77, де працював легендарний художник-декоратор Петро Межировський.
Потім зробили там великий цех. На
сцену ведуть 77 сходинок, площа
має 77 квадратних метрів. В цьому
сезоні на цій площадці буде чотири
вистави.
Повість «Москалиця» буковинської
письменниці Марії Матіос інсценізується вперше.
– Перечитала всі її твори. Після
«Москалиці», незважаючи на всі жахливі події, що там відбуваються, на
душі стало тепло й легко. Ця історія
про вічне. Про війну, яка відбувається
навколо: в серці, в будинку, на землі.
Але поряд з цим завжди є мир. І головне – життя твоєї душі, – зізнається
режисерка Влада Бєлозоренко.

Головна героїня – жінка Спиридона (акторка Ірина Ткаченко), яка
рано залишилася без матері, а її названих батьків забрали в Сибір. Вона
змушена виживати сама, знахарює,
зцілює людей травами – за це вони
кличуть її відьмою. А під час війни
біля її хати проходить фронт – з’являються німці, більшовики, ховаються
лісові брати…
– Москалицями на Буковині називали байстрючок, які народилися
внаслідок воєнних дій, особливо під
час Першої світової війни. Йдеться про жінку, яка народилася в цей
час, коли російська окупація була
на Буковині тричі. Провідна ідея,
що на кожну безпомічну дівчину
знаходиться людина в портупеях,
яка перекроює їй життя. І ця жінка
рятується від усіх, не чинячи нікому
зла, – розповідає авторка повісті
Марія Матіос. Зазначає, що твору
виповнилося 10 років. – Я щаслива,
бо побачила 14-ту його інсценізацію.
Завжди дивлюся їх з острахом, бо не

знаю, як режисер розпорядився моїм
текстом. Тут було дуже делікатне
втручання в текст. Також побачила
нові модерні режисерські прийоми.
Новий простір дав можливість
проекспериментувати зі сценою –
вона зроблена у вигляді перехрестя,
а глядачі сидять по чотири боки від
дійства. Також у виставі багато музики, пластики, масок, які вдягають
персонажі.
– Обставини, в які потрапила головна героїня, перегукуються мені
з «Марусею Чурай» Ліни Костенко.
Навколо осуд, а молода жінка насправді є чистою, цнотливою. Також
показуються агресори, імперії, які
пронеслися на нашій землі в різні
роки. І все це пройшло крізь єство
цієї жінки. В кінці вона сповідається
в білій сорочці. Це символічно, означає, що в жорстокому світі попри
агресію і випробування можна залишитися чистим душею, – поділився
враженнями після перегляду вистави
міністр культури Євген Нищук.

ПРОЕКТИ

«Танго» та «Міс Свобода» прикрасять парк


У СТОЛИЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ РОБОТИ, ЯКІ РОЗМІСТЯТЬ У СПЕЦІАЛЬНОМУ
ПРОСТОРІ

Марія КАТАЄВА

В рамках Київського міжнародного скульптурного симпозіуму шість українських і закордонних митців створили експонати для майбутнього приватного парку. Парк скульптур у місті
планують побудувати наступного року, наразі
тривають роботи з його проектування.
Kyiv International Sculpture Symposium – перший
скульптурний симпозіум, що відбувся у Києві за роки
незалежності. Останній, тоді ще всесоюзний, проходив
у цьому ж місці, на ВДНГ, у 1988 році. Лейтмотивом
сучасного симпозіуму стала «Блакитна танцівниця» —
робота знаного українського скульптора-авангардиста
Олександра Архипенка.
Протягом місяця, у вересні-жовтні, скульптори просто
неба працювали над своїми масштабними об’єктами.
Німець Джон Клей представив роботу «Міс Свобода» – з
шипами, схожими на корону американської статуї Свободи. На його думку, вона символізує молодість України та
її прагнення свободи. Іспанець Амансіо Гонзалез зробив
фігуру людини, яка лежачи тримає величезний куб. Це
метафора життя, що є жертвою і зусиллям водночас.
Українець Василь Татарський в роботі «Танго» спробував передати пристрасть танцю через геометричні
форми. Привернули увагу скульптури «Двоє» харків’янина Володимира Кочмара.
– Намагаюся висловити стан сучасної людини. При
цьому вибудовую тіла, як архітектуру, – пояснює відсутність рук та надрізані голови автор. – Скульптури

ніби пливуть у просторі й часі, дивлячись перед собою.
Життя драматичне і трагічне. Але ми в ньому все одно
рухаємося вперед.
Серед інших виділяється робота «Темна ріка» Петра
Гронського. Вона сірого кольору, а зверху відполірована
до чорного.
– Зовні зображений потік. Як ріка в місті, що закута в
бетон. Ми бачимо лише її частину. Але можна подивитися
глибше, уявити справжню потужність водної стихії. Це
метафора. Не завжди те, що лежить на поверхні, є таким
всередині. І навпаки, – розповів скульптор.
Не обійшлося і без ексцесів. Напередодні відкриття
мармуровий «Схилений жіночий торс» Владислава Волосенка невідомі молодики облили йодом та зеленкою.
– Це ознака нашого часу. Спочатку розізлився. Зрештою, вирішив, що робити з цим нічого не буду, – зізнався
митець. – Концепція цієї роботи – жіночі форми. В них
відтворюю українську природу з її вигинами річок та
плавними лініями пагорбів.
Після урочистої презентації скульптури, створені на
симпозіумі, в колекції Adamovskiy Foundation чекатимуть
на своє місце в майбутньому парку. За задумом, там будуть
розташовані ці та інші паркові скульптури, що не бояться
погодних примх. Загалом подібні парки відкриті в різних
країнах світу і є привабливими родзинками для туристів.
Наприклад, парк скульптур Вігеланда, розташований в
Осло, містить 227 скульптурних груп, що відображують
людські почуття. Або парк в Йоркширі, що являє собою
галерею просто неба. В Києві проводився лише тимчасовий
фестиваль скульптур Kyiv Sculpture Project. В 2012 році в
Ботанічному саду він презентував близько 20 проектів,
що викликали інтерес киян і гостей міста.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 1.11
Слабка
хмарність
Атм. тиск 760
Вітер
(м/с) 4,1
о
Вологість
повітря (%) 71
о
Відчувається + 13

+13

п’ятниця, 2.11

Ясно

Ясно

Атм. тиск 760
о Вітер (м/с) 4,0
Вологість
повітря (%) 64
о
Відчувається + 13

Атм. тиск 758
о Вітер (м/с) 4,0
Вологість
повітря (%) 69
о
Відчувається + 13

Атм. тиск 761
о Вітер (м/с) 2,0
Вологість
повітря (%) 61
о
Відчувається +10

+13

ЦІКАВО

неділя, 4.11

субота, 3.11
Ясно

+13

В арт-просторі ЦУМ (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) відкрився
персональний проект відомого майстра станкової графіки
Олесі Джураєвої Reflection. На
виставці представлено більше
20-ти ліногравюр лімітованого
випуску, десять з яких виконані
у техніці колаж. Роботи експозиції датуються 2014-2018 рр.
На створення ліногравюр серії
Reflection Джураєву надихнуло
рідне місто Київ.

ЖІНКИ АПОЛЛОНОВА

1 листопада католицькою
церквою відзначається День усіх
святих. Це свято має найвищий
ранг – ранг торжества. Крім того,
воно входить до числа так званих
обов’язкових днів, коли всі віруючі
неодмінно повинні відвідувати
месу. Першими почали відзначати
пам’ять усіх святих 1 листопада
англійські та ірландські християни,
а потім цю дату вирішив перейняти
і Рим.

вали, що у них немає кавалерів.
На цей випадок рекомендувалося
здійснювати спеціальний обряд.
Так, цього дня слід було встати
раніше і відправитися в березовий
гай, щоб відшукати лист, покритий
інеєм. У такий лист вдивляються,
як у дзеркало – вважалося, що це
допоможе залучити женихів.
 Якщо помолитися Богоматері
про позбавлення від нещасного випадку, то вона обов’язково допоможе.

2 листопада вшановується
пам’ять святого Артемія Антіохійського. Зазвичай селяни вранці
відправлялися до церкви для того,
щоб поставити свічку святому Артемію і попросити у нього зцілення від
грижі, позбавлення від випадкової
загибелі, вважали його покровителем хворих і немічних, отаманів і
воєначальників.
 Сніг випав на суху землю – скоро
встановиться тепла погода.

5 листопада було прийнято грати в так звані бджолині ігри – їсти
мед і наслідувати дзижчання бджіл.
Говорили, що людина, яка досягне
успіху в цих справах, буде гідно
нагороджена – у неї бджоли влітку
будуть добре роїтися, і вдасться
зібрати багато меду.
 Дощ іде – рік буде врожайним.

3 листопада селяни очікували
сильних холодів і морозів. Аналізували природні явища і намагалися
передбачити, якою буде зима.
 Дим вгору йде – погода, за прикметами, буде ясною і сонячною.
 Не можна нічого піднімати з
дороги – це принесе нещастя.
4 листопада відзначали день
осінньої або зимової Казанської
ікони Богоматері. Оскільки цей
період був відомий як весільний,
незаміжні дівчата дуже пережи-

6 листопада селяни перед початком всіх робіт відправлялися в
церкву, де молилися іконі Божої
Матері «Всіх Скорботних Радість»,
вважаючи, що вона допоможе їм у
позбавленні не тільки від хвороб,
але і від тяжкої недолі.
7 листопада – день Федота.
Кажуть, що «Федот на лід веде» –
стає дуже холодно, і наближається
справжня зима.
 Якщо встати рано-вранці, запалити церковну свічку і попросити
померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде
вже наступного дня.

СМАЧНОГО!

Готуємо суп-пюре із гарбуза
Суп-пюре – не такий популярний гість на
наших українських кухнях. Густий, наваристий, ситний, помаранчевий – він чудово
зігріває в осінні холоди.
Інгредієнти: 1 л м’ясного бульйону, 700 г гарбуза,
1 цибулина, 1 морквина, 3 картоплини, 2 ст. ложки
олії, 100 мл сметани, 4-6 скибок несвіжого багета, 2
зубці часнику, сіль, перець, зелень на смак.
Приготування: зварити бульйон на курячому
або телячому м’ясі. Гарбуз і картоплю порізати
кубиками, цибулю – півкільцями, моркву натерти на
грубій тертці. Розігріти в пательні олію, покласти всі
порізані овочі і обсмажити протягом 10 хв. Покласти
підсмажу до бульйону, довести до кипіння і варити
під кришкою на середньому вогні близько 15 хвилин. Посолити, поперчити, додати сметану, збити у
блендері. Змелене пюре ще раз довести до кипіння.

холії гобоя, вишуканості арфи,
а також незвичних «інструментів» — тібетських співочих чаш,
кравецьких ножиць, звичайного
паперу. Відправляючись в таку
мандрівку, композитор, виконавці та слухачі мають бути готовими до найнесподіваніших
відкриттів та пригод.

ТЕАТР

ТРАДИЦІЇ

За часів Запорозького
козацтва єдиного прапора для всієї України
не існувало, однак до
середини XVII століття
головним стягом козачої
держави було червоне
полотно із зображенням
Архангела Михаїла.

Подібні кольори на прапорі
запорожців деякі дослідники
схильні пов’язувати з даниною
пам’яті козацькому вождеві
Дмитру Байді-Вишневецькому, нащадкові турово-пінської
гілки Рюриковичів (мав родовий
герб схожої композиції). Для
морських походів запорожці
використовували білу корогву
зі Святим Миколаєм.
Цікаво, що на прапорах козаків
часто зображали шестикутну зірку. Однак іудеїв це ніяк не стосувалось. В давнину це був символ
магії або емблема окремих родів.
Козацькі прапори були також
блакитного, жовтого, жовто-блакитного, малинового, червоного й чорного кольорів, на яких
відбивались родові знаки тих
гетьманів, які були при владі. Під
час походів прапор завжди майорів на чолі війська. Під час битв
біля корогви точилася запекла боротьба, бо втрата прапора
для козаків означала поразку.

ГРАФІЧНА РЕФЛЕКСІЯ

+10

Про корогву

Корогва Війська запорозького
була найбільшою святинею козацтва, шили її з найдорожчих тканин та оздоблювали вишивкою
і гаптуванням. Великий прапор
(корогва) Січі описувався так:
на одному боці на червоному
тлі Архангел Михаїл, на іншому – білий хрест, золоті сонце,
півмісяць і зірки.

ВИСТАВКИ

Скибки багету порізати кубиками, обсмажити
разом із подрібненим часником у невеликій кількості добре розігрітої олії до золотистого кольору.
Подавати суп гарячим, в глибоких піалах. У кожну
порцію покласти посічену зелень та кілька грінок.

У Французькому інституті
в Україні відбулося відкриття
виставки Олексія Аполлонова
«Шукайте жінку!». Це своєрідна
рефлексія митця на образ сучасної жінки. Тривалий пошук
надихнув Олексія Аполлонова
на серію робіт, які влучно змальовують не тільки жіночий образ, а ще її мінливий настрій.
Митець, у притаманному йому
стилі, наче бавиться з формами
та кольорами, змушуючи глядача
відчувати безпосередньо емоцію
та атмосферу, часто оминаючи
поверхове сприйняття ліній та
форм. Живопис Олексія Аполлонова завжди вирізняється
виваженою колористикою, яка
гармонійно поєднується з графічними лініями, створюючи
при цьому цікаву суміш графіки
та експресіонізму.

КОНЦЕРТИ
ЛЕГКІСТЬ РОКУ

2 листопада о 22.00 у Docker
Pub, відбудеться виступ української опті-рокової команди
«МЕРІ». Свого часу хлопці відвідали з концертами Рим і навіть
Вашингтон у США. Свій музичний
стиль музиканти характеризують
як opty-rock, (легкий ненав’язливий). «МЕРІ» зіграють свої нові і
добре знайомі й улюблені пісні.

МАНДРІВКА
У СВІТ ЗВУКІВ

3 листопада о 19.00 в Національній філармонії України звучатиме MARIOLOGIA. Це унікальне поєднання традиційних
середньовічних текстів, що в
особливий спосіб актуалізуються в сьогоденні, із сучасними
експериментальними композиторськими техніками. Цей
невидимий зв’язок епох можна
буде відчути й пережити під
час концерту-презентації проекту MARIOLOGIA вокального
ансамблю Alter Ratio. До його
реалізації залучено чотирьох молодих українських композиторів
– представників нової генерації
митців, відомих та визнаних у
багатьох країнах світу: Олексія
Ретинського, Максима Шалигіна,
Святослава Луньова, Максима
Коломійця. MARIOLOGIA зіткана
із ниток людських голосів, вібрацій дзвіночків, вологих звуків
вібрафону, грому литавр, мелан-

«ФІЗКУЛЬТУРА
ДЛЯ БАБИ ЯГИ»

3 листопада о 12.00 Новий
український театр запрошує
на казку «Фізкультура для Баби
Яги». Чи любите ви казки? А
чари та всілякі перетворення
вам до смаку? А чи мрієте ви
про незвичайну пригоду? Тоді
ця вистава саме для вас! А от і
найпростіший рецепт пригоди:
берете Бабу Ягу, Сірого Вовка,
додаєте трохи капостей і чарів,
потім добре це все перемішуєте –
і незвичайна пригода готова! До
речі, така пригода добре смакує
в колі друзів. Приємного апетиту… Пробачте. :) Приємного
перегляду!

КІНО
«БОГЕМНА РАПСОДІЯ»

Країна: США, Велика Британія.
Режисер: Декстер Флетчер,
Браян Сінгер.
У ролях: Майк Майєрс, Рамі
Малек, Джозеф Маццелло, Ейдан
Гіллен, Бен Харді, Люсі Бойнтон,
Том Холландер, Аллен Ліч, Гвілім
Лі, Аарон Маккаскер.
Тривалість: 2 год. 09 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
«Богемна рапсодія» – це
фільм-посвята ансамблю «Квін»,
їхній музиці та видатному солісту
Фредді Мерк’юрі, який кинув виклик стереотипам та відкинув
умовності, аби стати одним з найулюбленіших артистів на планеті.
Фільм простежує карколомний
злет «Квін» завдяки культовим пісням та революційному звучанню,
майже розпад групи, коли спосіб
життя Мерк’юрі вийшов з-під
контролю, та їхнє тріумфальне
возз’єднання напередодні благодійного концерту «Лайв Ейд», де
група на чолі зі смертельно хворим
Мерк’юрі продемонструвала один
з найвеличніших виступів в історії
рок-музики. Скріпивши духовну
спадщину гурту, члени якого завжди почувалися скоріше сім’єю і досі
надихають аутсайдерів, мрійників
та закоханих у музику.

«РЕПРОДУКЦІЯ»

Країна: США, Велика Британія, Китай.
Режисер: Джеффрі Начманофф.
У ролях: Кіану Рівз, Еліс Ів.
Тривалість: 1 год. 50 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Науково-фантастичний трилер про талановитого вченого-біолога, який втрачає в автокатастрофі свою сім’ю. Одержимий
бажанням повернути близьких,
він переступає закони держави,
наукової етики і самої природи.

16 В КІНЦІ НОМЕРА
ПОРАДИ

Як
відновити зір
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

5 – 11 листопада

ОВНАМ визначено опи-

нитися в полоні моральних
та матеріальних зобов’язань
перед іншими. Згармонізуйте бажання і можливості, чітко визначтеся, чого ви хочете, якщо це
благі наміри, тоді доля пошле ресурси для їх реалізації.

На жаль, з віком зір
людини має властивість
погіршуватися. Особливо
це актуально зараз, під
час глобальної комп’ютеризації. Очі постійно
знаходяться під тиском,
в результаті – бачать
гірше. «Вечірка» пропонує вам низку порад,
які гарантують, що ваші
відвідування окуліста
скоротяться, а зір покращиться.
 Комп’ютер і телевізор –
найсильніші вороги для ваших
очей. Найкраще обмежити час,
проведений перед монітором.
Дорослим не рекомендується
перебувати за комп’ютером
довше 4 годин на день без перерви. Якщо ж ви працюєте за
ним, намагайтеся кожну годину
відволікатися хвилин на десять,
щоб очі відпочивали. Дітям до
семи років рекомендується
проводити не більше півгодини
за комп’ютером, а підліткам не
більше години.
 Дуже важливо правильно
відпочивати. Найкраще робити це в темряві. Для цього
закрийте очі, покладіть на них
долоні хрест на хрест і уявіть
перед собою темну тканину.
Посидьте спокійно з закритими
очима не менше п’яти хвилин.
Таким чином ви знизите навантаження.

ТЕЛЬЦІ, про самостійність

забудьте! На роду написано
створити гармонійний союз
й жити в злагоді з обранцем, ділити щастя й горе, радощі й печалі
порівну!

БЛИЗНЯТА, роботи
прибавиться, шануйте колектив, трудіться на совість
з максимальною продуктивністю,
хочете жити в достатку – беріться
за додаткові службові завдання, не
гребуйте лівими підробітками.
РАКИ, романтична епопея

у розпалі, пристрасті палають, наповнюючи вас життєдайною енергією. Кохатися й
бути коханими – це так прекрасно,
доля пошле вам високе світле почуття, якщо «зірветеся» у гріховну
прірву, не картайте себе, з ким не
буває.

ЛЕВИ, довкола вас аура

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД

суперництва, що може затьмарити будні, не піддавайтеся провокаціям, тримайте
себе в залізних рукавицях. Дім,
сім’я – арена доленосних подій, де
йде боротьба між інтересами домочадців і вашим егоїзмом.

ДІВИ, урізноманітніть своє

монотонне буття, не сидіть
на місці, терміново потрібна зміна «декорацій»: хвилюючі
враження, яскрава емоційна палітра – прекрасний життєвий тонік!

розчин для
нігтів

японський
Буддійський
храм

військова
одиниця

ТЕРЕЗИ сяють вродою,

випромінюють магічні
сексуальні флюїди, спокушуючи протилежну стать на любовні подвиги. Нудьгувати ніколи,
аромат свіжих вражень розбурхує
дух, кличе на публіку, де можна
завести масу цікавих знайомств.

урочистий
огляд військ
морський рак
маленька
Ірина

 За допомогою відпочинку
ви не зможете покращити зір,
ще знадобиться гімнастика.
Кожну вправу можна виконувати як з відкритими, так і з
закритими очима. Повторюйте
кожну з них по 5-10 разів.
1. Дивіться праворуч і ліворуч, вгору і вниз.
2. Робіть обертальні рухи в
різні боки.
3. Рухайте очима по діагоналі.
4. Малюйте поглядом знак
нескінченності.
Важливо не надто напружувати очі. Якщо ви ніколи
не робили ці вправи, почніть
з п’яти повторів і доведіть їх
до десяти.
 На зір також впливає раціон харчування. Дуже важливо
вживати достатню кількість свіжих фруктів, овочів і обов’язково зелень. У щоденне меню
необхідно включити свіжовичавлені соки з натуральних
продуктів.
 У процесі відновлення зору
важливу роль відіграє вживання
чорниці. Це не просто корисно,
а й надзвичайно смачно.
Як бачите, відновлення зору
тривалий процес. За тиждень
або місяць зробити це не вийде,
але зміцнити його можливо. Так
що, стежте за своїм здоров’ям
і будьте щасливі!

ГОРОСКОП

папка

вулкан на
Філіппінах

СКОРПІОНИ, у вас «пе-

відрізок
дистанції

опера Жоржа Бізе

локатор
металева
нитка
відчинила
скриню з
людськими
нещастями
(міф.)

страва з
овочів

спеціальні
війська

СТРІЛЬЦІ. Репертуар

англійська
гвардія

індіанське
плем’я Півн.
Америки

популярність

ресурсів багатий, але ними
слід користуватися таємно,
у вас є віддані довірені особи, з
якими пуд солі з’їли, тож разом
вдасться гори перевернути. І самі
виступайте в ролі покровителя,
подавайте милостиню нужденним.

одиниця
площі (англ.)

позика
репутація

КОЗЕРОГИ, чим вищий

службова
особа (Ст.
Рим)

професійний успіх і соціальний статус, тим сильніше
відчуття особистого щастя. Начальство від вас у захваті, роль улюбленця можна використовувати з
користю і навіть закрутити службовий роман.

тваринний
світ

гадюка

Одяг з хутра
для зігрівання
рук

прісноводна
риба

ВОДОЛІЇ, у бізнесменів

край (одягу)
японська
водка
Марс
німецький
фізик

кінний повіз
на ресорах

довгий одяг
українське
козацтво

резавантаження», розпочинається новий життєвий
виток, оголосіть війну поганим
звичкам! Позбавтеся від відпрацьованого непотребу і спробуйте
зосередитися на найважливіших
речах.

ватажок
козацького
війська

біологія,
філософія

руйнівник
шумерське
божество

та кар’єристів щасливий
зорепад, ймовірні кадрові
ротації, зміна посади, керівництва,
професійного напряму. Куйте залізо, поки гаряче, укріплюйте професійну фортецю, тут вам рівних
не буде.

РИБИ, світогляд вимагає

вода в
пустелі

кардинальних змін, озбройтеся негативними й позитивними набутками плюс чужими
помилками і створіть індивідуальну філософію буття, у кожної людини вона неповторна.

територія

газоподібна
оболонка
Землі
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