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Олена КОСТЕВИЧ:

ма
«Приємно стати чемпіонкою світу після TV-програма
паузи у шістнадцять років!»
стор. 7-10
стор. 13

Субсидії компенсують
втрати?
Після подорожчання газу для населення
на 23,5%, тобто до 8550
гривень за тисячу кубів,
неминучим є й підвищення тарифів на опалення
і гарячу воду. Адже в
собівартості послуг газових
ТЕЦ і котелень – 75-80%
становить якраз плата за
блакитне паливо.

Продовження теми
на 11-й стор.

КОМУНІКАЦІЇ

«Розумне» місто для
розумних киян
У Києві вже більше двох років існує ініціатива Kyiv Smart
City, яка об’єднує креативні ідеї міської влади, міську
владу, представників бізнесу та активістів для спільного розвитку «розумної» інфраструктури в столиці.

Продовження на 4-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Як врятувати
«легені» Оболоні?


ПОНАД 113 ЗАПОВІДНИХ ГЕКТАРІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПІД
ПРИЦІЛОМ ЗАБУДОВНИКА
Земельну ділянку, розташовану на столичній вулиці
Озерна, намагаються продати під незаконну забудову.
Оскільки йдеться про подальшу долю захисних зелених
насаджень, депутат Київради Олександр Поживанов
ініціює проведення екологічних досліджень на цій території.

Продовження на 5-й стор.

СИТУАЦІЯ

«Переворот»
немісцевого
значення


У ЧОМУ ПРИЧИНА
НАДЗВИЧАЙНИХ
ПОДІЙ У СЕЛИЩІ
КОЦЮБИНСЬКОМУ?

Понад місяць тому Київрада
проголосувала за приєднання
Коцюбинського до столиці.
Проте сьогодні це рішення –
під великим питанням. А все
через те, що місцеві «путчисти»
відсторонили від влади селищного голову Ольгу Матюшину.
Під загрозою – не лише зрив
підготовки до зими…

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО

Екзотичний бізнес Ельфа
Будучи успішним бізнесменом, він без жодних вагань
рушив на схід захищати Батьківщину. А після демобілізації ризикнув знову розпочати свою справу, цього разу
пов’язану з такою екзотичною істотою, як равлик. Сьогодні Костянтин Касіч запевняє: ризик був виправданим.
Продовження на 12-й стор.

ПАРК КУЛЬТУРИ

«Кіноколо» знайшло кращих


В СТОЛИЦІ НАЗВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОЇ
ПРЕМІЇ КІНОКРИТИКІВ

У вітчизняному кінематографі з’явилася ще одна відзнака, яку дають кінокритики. З фільмів українського виробництва, що вийшли за календарний рік, 33 експерти
визначили лауреатів премії «Кіноколо» у номінації короткометражний, документальний та повнометражний
художній фільми, а також режисера та акторів.

Продовження на 6-й стор.

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

Продовження на 14-й стор.

2

КУР’ЄР «ВК»

Вечірній Київ | 8 листопада 2018 року | №45 (19330)
Фото Олексія ІВАНОВА

АЛЬЯНС

У співпраці з НАТО
Міжнародна конференція «Уроки гібридного десятиліття: що
треба знати для руху вперед» – захід високого рівня, організований в рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення
досвіду протидії гібридній війні та став можливим завдяки співпраці України та Альянсу.
Конференцію відкрив Президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що, знаходячись на вістрі гібридної війни, Україна має великий досвід,
яким може поділитися з іншими країнами.
– Я дуже добре розумію, чому міжнародна конференція, присвячена урокам
гібридного десятиліття, проходить саме тут, у Києві. Тому що Україна має великий досвід у боротьбі з гібридними атаками Російської Федерації, яким українці
готові ділитися зі світом, – зазначив Президент.
Метою конференції є підбиття підсумків першого десятиліття гібридної війни
та розробка рекомендацій для ефективної спільної протидії. Участь в обговоренні
візьмуть українські й іноземні урядовці, а також експерти світового рівня. Вони
обговорять всебічні та спільні підходи до питань безпеки, зокрема, що стосуються
співпраці України та її європейських і євроатлантичних партнерів.

ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР

Ветеранам допоможе Veteran Hub
Віталій Кличко: «Наше ключове завдання –
отримувати максимальну кількість послуг
якісно і швидко»
Мер Києва Віталій Кличко презентував пілотний проект із первинної
реєстрації транспортних
засобів та заміни посвідчень водія через Центри
надання адміністративних послуг столиці. Відтепер кожен киянин може
у ЦНАПі обміняти старе
водійське посвідчення на
нове або переоформити
документи у зв’язку зі
зміною анкетних даних.
– Міська влада працює над
поліпшенням якості надання
адміністративних послуг, зокрема, над розширенням переліку
послуг, що можна отримати у
ЦНАПі, – заявив Віталій Кличко. – Тут можна буде обміняти
старе посвідчення водія на нове;
отримати нове посвідчення водія

у зв’язку із втратою чи викраденням або обміняти документ
у зв’язку зі зміною особистих
даних власника. І, як сьогодні
ми побачили, вся процедура
займає не більше 20 хвилин.
Якісний сервіс: швидко і без
зайвих проблем.
Наприклад, при зміні прізвища одразу можна отримати
ID-картку, перереєструвати водійські права та транспортний
засіб. У разі зміни місця реєстрації – зареєструвати місце
проживання, а також перереєструвати техпаспорт та номерні
знаки на авто.
Мер столиці ознайомився із
роботою системи, починаючи з
етапу реєстрації відвідувача і до
моменту отримання документів.
– Наше ключове завдання –
зробити так, щоб у цих центрах
не було бюрократії, поборів, щоб

БЕЗПЕКА

Відеокамери
спостерігають
за киянами
Кількість встановлених у Києві
відеокамер із
функцією розпізнавання облич та
номерних знаків
автомобілей
сягає 7 тисяч.
За словами начальника столичної поліції
Андрій Крищенко, у такий спосіб часто розкриваються найбільш тяжкі злочини – вбивства,
викрадення людей, розбої та грабежі.
Як позитив впровадження системи відеоспостреження начальник поліції Києва відзначив і
те, що правоохоронці активно використовують
камери при проведенні масових заходів, коли
забезпечується безпека учасників. Фактично
поліцейські у «режимі онлайн» відслідковують
залишені підозрілі предмети, автомобілі, які
можуть бути потенційно небезпечними тощо.
– За цей рік ми маємо 2500 розкритих кримінальних проваджень, при розслідуванні яких
використовувалася інформація, отримана із
записів встановлених камер. У порівнянні з
минулими роками – це не десятки-сотні розкритих правопорушень, а вже тисячі, – наголошує
Андрій Крищенко.

люди годинами не сиділи у чергах, а отримували максимальну
кількість послуг якісно і швидко, – підкреслив Віталій Кличко. – У Києві мережа ЦНАПів
нараховує сьогодні 14 центрів.
Цей відкрито рівно 7 років тому.
Тоді тут працювало лише 10
адміністраторів та надавався
невеликий спектр послуг. Ми
змінили філософію і підхід до
роботи таких центрів. Сьогодні
тут працює 99 адміністраторів,
і можна отримати понад 150
видів послуг.
Серед найпопулярніших послуг, за якими звертаються
кияни: реєстрація місця проживання; паспортні послуги;
реєстрація права власності на
нерухоме майно; реєстрація
бізнесу; отримання дозволу
на розміщення зовнішньої
реклами.

КОРОТКО
 У столиці скасували дозвіл збільшувати
швидкість. Дозволена для руху швидкість
усюди – 50 кілометрів за годину. Швидкість
збільшували до 80км/год на деяких ділянках,
але лише на літній час.
 Експрес до «Борисполя» матиме шість
зупинок і їздитиме раз на 30-40 хвилин.
Експрес до аеропорту почне курсувати наприкінці листопада. Маршрут обслуговуватимуть
чотири рейкових автобуси PESA і п’ятий – в
резерві. Кожен вміщає 90 пасажирів. Квиток
коштуватиме 80 грн.
 Мережа кінотеатрів Multiplex відкриває
перший в країні кінотеатр фіксованої ціни.
Він розпочав роботу в столичному торгово-розважальному центрі «Караван». Всі квитки
продаватимуться за фіксованою ціною 50 грн,
незалежно від часу сеансу і категорії місць.
 На вулиці Бахмацькій, 10 (Святошинський район) збудують бюветний комплекс. Глибина свердловини становитиме 280
метрів. Роботи планують виконати протягом
10 місяців. Кошти на будівництво бюветного
комплексу передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018-2020 роки.
 Авіаперевізник МАУ додав нові вимоги
до перевезень ручної поклажі. Зокрема
пасажирам потрібно речі, які вони беруть з
собою в салон літака, пакувати в сумку, рюкзак.
 У Києві вздовж вулиці Богдана Хмельницького висадили хризантеми. Композиції
складаються з осінніх квітів різних відтінків –
жовтих, оранжевих, білих, рожевих.

Очільник столиці Віталій
Кличко взяв участь у відкритті
першого відкритого простору
для ветеранів та громадських
організацій, що працюють з
українськими захисниками –
Veteran Hub.
Створили і організували роботу
такого простору в Києві меценати у
співпраці з громадськими організаціями і волонтерами. У Veteran Hub
ветеранам надаватимуть психологічні
консультації, допомагатимуть боротися із посттравматичними стресовими
розладами, надаватимуть юридичну
підтримку, консультуватимуть щодо
отримання статусу учасника бойових
дій, інших документів. Допоможуть і
у професійній орієнтації – написати
резюме, підготують до співбесіди, нададуть бізнес-консультацію.

– Найголовніше, що до розв’язання
цих проблем будуть залучені громадські
організації, кожна з яких зосереджена
на вирішенні конкретних завдань, –
зазначив мер Києва.
За словами Віталія Кличка, не завжди
ветерани знають, куди піти і що зробити
для того, аби отримати посвідчення
учасника бойових дій, або, наприклад,
грошову компенсацію за лікування.
– І в цьому контексті, добре, що
з’явився ще один соціальний інструмент
– відкрився Veteran Hub для допомоги
нашим захисникам, тим, хто береже
спокій і мир на вулицях українських
міст, – підкреслив Віталій Кличко.
Також мер нагадав, що понад 26 тис.
киян із 2014 року захищали і захищають
нашу державу на сході України. Місто
підтримує захисників та їхні родини. Усі
воїни отримали матеріальну допомогу
від 5 тисяч до 25 тисяч гривень.

БЕЗ БАР’ЄРІВ

Все повинне бути доступним
З ініціативи Громадської організації «Доступно.UA» оголошено конкурс «Відкриті двері»,
на якому відзначать заклади і
локації з найкращою доступністю та зручністю для маломобільних людей.
Переможців обиратимуть у трьох
категоріях: публічні простори (музеї,
театри, школи, парки, фестивалі, спортивні майданчики), бізнес (ресторани,
кафе, готелі, банки, магазини, маркети,
коворкінги та інші комерційні локації)

та ініціативи (проекти з облаштування
території, наприклад дитячий майданчик, рекреаційна зона тощо).
Під час розгляду заявок журі досліджуватиме такі елементи, як вхід,
простір всередині, доступ до вбиральні
та її зручність, переміщення між поверхами, будь-які інші зручності, інновації
та вміння персоналу, кількість людей,
яку охопив проект, а також досягнення.
Окрім трьох призових місць у кожній
з категорій, буде номінація «Гарна ідея!»
за креативне вирішення проблеми
недоступності.

АНОНС

Місто вкладає кошти
в утеплення будинків

Із 7 листопада в Києві стартував конкурс проектів «70/30», що
дозволяє мешканцям житлових будинків, у яких створені ОСББ
та ЖБК, здійснити енергоефективні заходи та вплинути на вартість комунальних послуг.
Виконання енергоефективних заходів відбувається за умовами співфінансування – 70% виділяються з
міського бюджету, а ще 30% збирають
самі мешканці. До конкурсу допускаються проекти, за умови гарантування
об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та членами кооперативного будинку оплати не менше
30% від загальної вартості робіт.
До переліку робіт, що можуть бути
виконані у будинку належать: встановлення будинкових приладів обліку
теплової енергії на опалення/гаряче

водопостачання; реконструкція теплових пунктів та встановлення нових
індивідуальних теплопунктів; теплоізоляція, капітальний ремонт дахів
та підвальних перекриттів; заміна
вікон та дверей у місцях загального
користування на енергозберігаючі;
модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж; утеплення фасадів та інше.
Детальну інформацію про умови та
проведення конкурсу можна знайти
на сайті Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.
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КОРОТКО

ДИКТАНТ

Пишемо разом
9 листопада об 11.30 киян запрошують написати 18-й радіодиктант єдності, який відбудеться у День української
писемності й мови. Диктуватиме його на хвилі «Першого
каналу UA: Українське радіо» доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.
Офіційне гасло цьогорічного заходу – «Пишемо разом».
Основна київська локація – аудиторія імені Михайла Максимовича в Червоному корпусі КНУ ім. Т. Шевченка. Там писатимуть
диктант представники медіа, мистецтва та інших галузей. Локації
для написання диктанту облаштують у навчальних закладах. Щоб
взяти участь, достатньо лише мати під рукою аркуш паперу, ручку
та увімкнути радіо. Надіслати свої роботи можна поштою на адресу
вул. Хрещатик, 26, Київ-1, 01001 із позначкою «Радіодиктант» (9 або
10 листопада). Засканувати або сфотографувати текст і впродовж
24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою
на адресу rd@nrcu.gov.ua. Зображення має бути якісним, текст –
написаним від руки.
Текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське
радіо 11 листопада. Торік свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. 123 з них не зробили жодної помилки.

ПЛАНИ

Збудують комплекс
для переробки опалого листя
У Києві планують збудувати
комплекс для переробки
опалого листя, гілок, деревини та сухостійних дерев.
Комплекс хочуть розташувати
на вулиці Вирлівській, поблизу
Бортницької станції аерації.
Суху деревину, листя та інші
рослинні відходи планують пе-

реробляти на паливні брикети –
екодрова.
За рік у Києві накопичується
понад 120 тисяч кубічних метрів
рослинних відходів. Близько 60%
опалого листя компостують.
На приготування компосту знадобиться не менш як п’ять місяців.
У готовому вигляді він має однорідний темно-коричневий колір.

 «Агенти змін» зробили і
встановили нові навігаційні
пілони для центральної частини Києва. Вже минулого тижня
їх можна було побачити на Воздвиженці біля сходів на Пейзажну
алею. В першій черзі – 33 пілони
для Верхнього міста та Подолу.
Покажчики містять інформацію
про найближчі точки та зупинки
громадського транспорту, мапу
навколишніх кварталів, факти
про місцевість українською і
англійською мовами.
 Комунальне підприємство
«Київпастранс» планує провести реконструкцію площі
Тараса Шевченка. Реконструкцію повинні виконати до 31
серпня 2021 року. Гарантійний
термін – не менше 10 років.
 У Києві до серпня наступного року обмежать рух транспорту на центральних вулицях. Роботи триватимуть на
вулиці Софіївській, Софійській
площі, вулиці Володимирській
та Золотоворітській, Львівській
площі, вулиці Січових Стрільців
та інших.
 Біля станцій метро планують встановити паркінги
для велосипедів. Паркінги
встановлять біля шести станцій київського метро – «Теремки», «Виставковий центр»,
«Васильківська», «Либідська»,
«Почайна» і «Мінська». Кожен
велопаркінг буде розрахований
на 20 місць. Послуги паркування надаватимуть безкоштовно.

ЗДОРОВ’Я

«Доступні ліки» видаватимуть по-новому
Із 1 квітня 2019 року в Україні почнуть діяти
нові правила в рамках програми «Доступні
ліки», шефство над якою візьме Національна служба здоров’я (НСЗУ).
Перш за все, медикаменти можна буде отримати в будь-якій аптеці, а НСЗУ безпосередньо
сплатить кожній аптеці вартість препаратів. Ще
одне важливе нововведення – препарати від трьох

категорій захворювань (серцево-судинні, діабет ІІ
типу, бронхіальна астма) можна буде придбати за
електронним рецептом.
Зараз програма «Доступні ліки» реалізовуєтся в
8003 аптеках по всій Україні, які уклали договір з
місцевою владою, яка і відшкодовує вартість ліків.
У програмі бере участь 261 препарат для українців
з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ
типу та бронхіальною астмою.

ТУРИЗМ

«Коти» гуляють
по Андріївському узвозі разом
із QR-кодами

На Андріївському узвозі з’явився
новий туристичний
«розумний» маршрут – у бруківку
вмонтовано QR-коди – матричні коди,
що містять детальний опис туристичних об’єктів, розташованих поблизу.
– Київ розвиває концепцію smart-туризму,
яка набуває популярності
у світі, – зазначає заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. – Інтерактивні технології допомагають туристам освоювати нові маршрути,
надають їм інформацію в зручному вигляді та знайомою мовою. Зараз
описи доступні українською та англійською, але технології дозволяють
цей список розширювати.
До маршруту «Стежка Андріївським узвозом» включено 14 описів:
Музей однієї вулиці, мурал «Відродження», Київський академічний
театр «Колесо», Літературно-художній музей М. Булгакова, Київський
академічний драматичний «Театр на Подолі», Замкова гора, житловий
мікрорайон «Воздвиженка», «Замок Річарда» тощо.
QR-коди на Андріївському містять зображення котів. Перші коти
оселилися на узвозі задовго до городян і навіть задовго до появи
самої вулиці. І дотепер кіт лишається «містичним провідником» по
древньому Києву. Як і належить представникам цього незалежного
виду тварин, він гуляє сам по собі, але завжди не проти показати
допитливим наймальовничіші куточки свого міста.
За вихідні з інтерактивним маршрутом знайомляться близько 500
туристів, що відповідає приблизно 25 екскурсійним групам.

Київ може отримати
туристичний «Оскар»
Мобільний додаток для туристів Kyiv City Guide уперше
увійшов до шорт-листа престижного міжнародного конкурсу International Travel & Tourism Awards.
Як інформує управління туризму та промоції КМДА, у фіналі конкурсу
також будуть проекти з Гонконгу, Лас-Вегаса, Об’єднаних Арабських
Еміратів та Південно-Африканської республіки. Загалом 6 номінантів.
Урочисте обрання переможця відбудеться в Лондоні. Нагадаємо,
Kyiv City Guide – це мобільний додаток, який містить низку пішохідних екскурсійних маршрутів Києвом. Він доступний українською та
англійською мовами.

ПРОЕКТИ

Шулявський міст:
останні дні
Багатостраждальний мостовий перехід, який горів і
розвалювався, а відтак уже
давно «стомився», чекаючи реконструкції, доживає
останні дні. Його буде демонтовано і на цьому місці
збудують сучасну дворівневу транспортну розв’язку.
Зараз по обидва боки шляхопроводу повним ходом ведуться підготовчі роботи, якими займається
компанія «Північноукраїнський
будівельний альянс». З одного
боку бульдозери розчищають від
асфальту старий заїзд із вулиці
Гетьмана на проспект Перемоги, з іншого – виїзд із нього на
вулицю Довженка. Тут повністю
замінять асфальтове покриття, під
яке вже готують спеціальні піщані
«подушки», а також перекладають інженерні мережі, проводять
благоустрій території, звільняючи
об’їздні шляхи навколо.
Рух транспорту організовано
через вулицю Борщагівську, Пові-

трофлотський проспект і шляхопровід, вулиці Зоологічну, Дегтярівську
та Довженка. Про це повідомляють
відповідні знаки на під’їздах.
На сам же Шулявський міст
чекає повний демонтаж. І триватиме він приблизно два місяці,
повідомив головний інженер
комунального підприємства
«Дирекція будівництва дорожно-транспортних споруд Києва»
Олександр Здольник. Це буде
дуже кропітка робота, пов’язана
з ретельним дотриманням техніки безпеки, адже повністю рух
проспектом Перемоги не перекриватимуть, а лише почергово
закриватимуть одну смугу. Тож над
цими проїздами працюватимуть
лише вночі, коли інтенсивність
руху значно зменшується.
– Будівництво нової дворівневої
транспортної розв’язки у вигляді неповного листка конюшини,
проект якої розробив інститут
«Київдормістпроект» ще в 2008
році, передбачає три з’їзди з мосту
замість нинішніх двох, – розповів

«Вечірці» директор інституту Володимир Воробйов. – На в’їздах
на новий міст з обох боків планується розширити дорожню смугу
до шести смуг, а на самій естакаді
їх буде вісім, що дасть змогу збільшити пропускну здатність до 15-20
тисяч машин у годину пік замість
нинішніх 13-ти.
Також передбачено двосмуговий з’їзд з мосту на проспект Перемоги, для якого потрібно звести
естакаду, демонтувавши п’ятий
цех заводу «Більшовик». Також
плануються з’їзди з мосту на вулиці
Довженка та Гетьмана, поліпшення
правого повороту на шляхопровід
із проспекту Перемоги та ще деякі
покращення.

Для кріплення самої естакади
мосту під нього мають установити
нові залізобетонні опори – при

цьому посередині шляхопроводу
(на проспекті Перемоги) їх не буде.
На них покладуть залізобетонні палі
діаметром півтора метри і довжиною 26 метрів, які накриють прогонними листами із мостової сталі
з антикорозійним захистом і литим
асфальтобетоном та гусасфальтом.
На транспортній розв’язці передбачено також облаштування
велодоріжки шириною два метри. При будівництві мосту будуть застосовані металеві деформаційні шви та інші елементи і
деталі німецького виробництва.
Попередньо загальну вартість будівництва оцінюють у майже 609
мільйонів гривень.
Микола ПАЦЕРА

• ОСОБЛИВА ДУМКА
Дмитро БЕЗПАЛОВ, директор агентства «А+С Україна»:
– Нова транспортна розв’язка на Шулявці суттєво не вирішить проблему з пробками в місті, зокрема, на проспекті Перемоги, який часто в
години пік стоїть у заторі. До того ж, збільшення пропускної здатності на
цьому шляхопроводі призведе до пробок на Караваєвих дачах, де вже й
зараз дуже завантажений трафік… На мою думку, для нормального урегулювання руху на Шулявці можна просто знести міст і поставити світлофор,
збільшивши час на червоне світло. Ми гіпотетично зрівнювали час поїздки
через цей шляхопровід і без нього, то він зменшувався всього на декілька
секунд. Чи варто ж заради цього витрачати до мільярда гривень – думаю,
що будівництво обійдеться у не меншу суму?..
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КОМУНІКАЦІЇ

У Києві вже більше двох років
існує ініціатива Kyiv Smart City, яка
об’єднує креативні ідеї міської
влади, міську владу, представників бізнесу та активістів для спільного розвитку «розумної» інфраструктури в столиці. У 2017 році
Київська міська рада затвердила
Концепцію «Kyiv Smart City-2020»,
яка визначає головні засади технологічного, інфраструктурного та
соціального розвитку столиці. Наразі у столиці впроваджуються та
розвиваються понад 40 smart-сервісів, які дійсно покращують життя
містянам та економлять їхній час.
Серед них: запис до лікаря, запис
в електронну чергу до дитячого
садочка, онлайн-петиції, Громадський бюджет та інші проекти.
Віталій К Л И Ч К О ,
Київський міський
голова:
– 1211 одиниць
міського громадського
транспорту обладнані
безпровідними точками доступу до інтернет-мережі. У столиці
облаштовано 11 локацій із безкоштовним
доступом до Wi-Fi. Це – парк імені Тараса
Шевченка, станції метро «Золоті Ворота»,
«Палац Спорту», «Майдан Незалежності», «Палац «Україна». А також доступ до
мережі є на Михайлівській, Софіївській,
Контрактовій та Поштовій площах, біля
НСК «Олімпійський» та в районі фунікулеру.
Також у Києві на зупинках працюють 83
табло, що інформують про час прибуття
громадського транспорту. До кінця року ми
плануємо обладнати ними ще 70 зупинок
громадського транспорту.
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«Розумне» місто
для розумних киян

скориставшись цим сервісом, не виходячи
з дому чи офісу. Тепер не треба бігати до
різних дозвільних органів та стояти у чергах, треба просто перейти за посиланням і
подати документи для отримання висновку
стосовно відповідності чи невідповідності
їхньої вивіски.

Дмитро ДАВТЯН, заступник голови КМДА:
– Ми розпочинаємо
технічне тестування роботи електронного квитка, аби перевірити, як
працює система, чи всі
валідатори справні, виявити недоліки і слабкі
місця та усунути їх, аби запустити систему
повноцінно. Наголошую, що це технічне
тестування, яке проводитимуть профільні
спеціалісти під контролем Департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій.
На час цього тестування у продажу квитка
не буде. Лише після того, як спеціалісти все
перевірять, ми запустимо систему у дослідну
експлуатацію і нею зможуть користуватися
громадяни.

Дмитро З А Г У М Е ННИЙ, керівник апарату КМДА:
– З початку 2018 року
Контактний центр вже
одержав майже мільйон
телефонних дзвінків від
киян. Це не тільки питання з різних сфер
міського господарства, а й низка звернень
щодо роботи інших установ і підприємств, які
не підпорядковуються міській владі. Однак
люди звертаються до нас, бо вони реально
відчувають, що завдяки Контактному центру
вирішуються їхні поточні питання незалежно
від компетенції. Робота Контактного центру
– це не тільки прийняття дзвінків та відправка звернень до відповідального виконавця.
Це ще й контроль за їх виконанням, аналіз
інформації та систематизація тих питань,
з якими кияни звертаються до нас, що є
дуже важливою складовою забезпечення
життєдіяльності столиці на належному рівні.

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ, заступник
голови КМДА:
– Уже кілька місяців, як ми запустили
онлайн-сервіс, за допомогою якого підприємці
можуть оформити свої вивіски, просто

Ярослава БОЙКО, координатор Kyiv Smart
City:
– За 2017 рік кількість
киян, залучених у використання цифрових сервісів перевищила 600 000
осіб. Зараз це більше 21% від населення міста.

На Kyiv Smart City Forum столицю визнали
«Найбільш комфортним містом для життя»
У рамках Kyiv Smart City Forum-2018 відбулася щорічна церемонія
нагородження міст-лідерів із впровадження інноваційних рішень в
інфраструктуру. Було відзначено найкращі міські проекти, громадські
й державні ініціативи у шести номінаціях. Експертна рада визначила
найкращі міста у різних напрямах розвитку smart city середовища.
Нагороди, відповідно, отримали:
 у номінації «Краще інноваційне місто» – Харків;
 у номінації «Краща транспортна модель міста» – Тернопіль;
 у номінації «Найбільш комфортне місто для життя» – Київ;
 у номінації «Місто стартапів» – Львів;
 у номінації «Екологічне й енергоефективне місто» – Кривий Ріг;
 у номінації «Відкрите місто-2018» – Дрогобич.

Нагадаємо, Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цьогоріч на форум
зібралися понад 1200 учасників та гостей, зокрема, міські голови і представники
адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і
громадські діячі. Виступило 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працювало 6 тематичних секцій, де тривали виступи
формату Short Talks.

Наша мета – більш 50% киян, які будуть
розподіляти бюджет, підписувати петиції,
оплачувати комунальні послуги онлайн.
Тобто, близько півтора мільйона жителів
столиці. Що стосується грошової частини,
зараз розподіляють близько 0,7% бюджету –
маленький відсоток, на перший погляд. Але,
для порівняння, в канадських містах немає
частки вище, ніж 1,5%. Більше 0,1% в західному
світі вважається хорошим показником – так
що ми попереду багатьох країн.
Наталія ШАМРАЙ, директор Центру надання адміністративних
послуг:
– 1 листопада ми презентували нові послуги,
які раніше надавалися
тільки сервісними центрами МВС, а відтепер
їх можна буде отримати і у нас. Це послуги
реєстрації та перереєстрації транспортного
засобу та заміни водійського посвідчення.
Особливо оцінять нову послугу люди, які
нещодавно змінили прізвище, адже лише
за одне відвідування зможуть отримати
ID-картку, перереєструвати водійські права
та транспортний засіб. А в разі зміни місця
реєстрації можна одночасно зареєструвати
місце проживання, а також перереєструвати
техпаспорт та номерні знаки. Коштуватиме
послуга заміни водійського посвідчення –
201 грн, а послуга реєстрації/перереєстрації
автомобіля близько 600 грн.
Антон ТАРАНЕНКО,
начальник Управління
туризму та промоцій
КМДА:
– У Києві запровадили дисконтну картку для
туристів Kyiv pass. Вона
дозволяє зекономити та містить навігаційні
підказки, як встигнути побачити всі важливі
місця української столиці. Може діяти 1, 2
або три доби. Продається в інфопунктах
аеропортів «Жуляни» та «Бориспіль», а також
в туристичних інфоцентрах Києва (один з
них в ТРЦ «Гулівер»). Вартість картки Kyiv
pass на добу складає 15 євро або орієнтовно
450 грн. Власник картки може безкоштовно
пройти практично у всі музеї Києва. Зокрема
до Києво-Печерської лаври, Софії Київської
та решти популярних серед туристів місць.
Також туди включений проїзд на «червоному
автобусі» по місту та чотири поїздки в метро
(або 5 поїздок, в залежності від терміну дії).
Андрій КРИЩЕНКО,
начальник Нацполіції
Києва:
– За допомогою «розумних камер» відеоспостереження поліцейські
в Києві розкрили вже 2,5

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

тис. кримінальних проваджень. Камери
в Києві почали встановлювати тільки на
початку 2017-го, і за майже два роки їх
стало, хоч і менше, ніж в Нью-Йорку, але
вже майже сім тисяч. Це суттєва допомога
для поліції в розкритті злочинів. Ми вже
маємо 2,5 тис. розкритих кримінальних проваджень, де використовується інформація
з камер Smart City. Навіть з тією кількістю
камер, які є, це суттєвий крок вперед. Тільки
за цей рік до кримінальних виробництва
додано близько 300 терабайт інформації з
камер. Розкриваються тяжкі злочини, такі
як викрадення людей, вбивства, розбої та
вуличні крадіжки.
Юрій НАЗАРОВ, директор Департаменту
інформаційно-комунікацій технологій
КМДА:
– Зараз у Києві реалізовано понад 40 «розумних» проектів, які покращують життя
містян. Серед них: система електронного
запису до лікаря та у дитячий садочок,
Громадський бюджет, онлайн-петиції,
Відкритий бюджет, Безпечне місто та інші
проекти. Також за час існування ініціативи
Smart City було створено майданчик для
взаємообміну ідеями між громадськістю
і владою та Центр навчання інновацій
та технологій – Smart City Hub. Формула
сучасного міста — це розробка платформи
великих даних, інтернет-речей, технології
«блокчейн» у поєднанні зі штучним інтелектом. Саме такими трендами керуються
найпрогресивніші міста світу. Сучасне
місто має бути екологічним, комфортним
і зручним для жителів, і саме таким ми
хочемо зробити Київ.
Аліна МАКСИМЕНКО, менеджер проекту
«Картка киянина»:
– Проект «Картка
киянина» існує майже
8 років, зараз запускається новий інструмент
– це мобільний додаток. Наша основна
місія – інформованість киян в тому, що
є новий додаток, який допоможе у великому місті. За допомогою додатку можна
буде безконтактно сплачувати за проїзд
або користуватись наявними пільгами,
записатись до лікаря онлайн, придбати
ліки зі знижкою та сплатити комунальні
послуги, внести відомості щодо страхування, спілкуватись напряму з чиновниками
та депутатами свого виборчого округу.
Додаток також передбачає можливість
«прив’язки» Картки киянина до Картки
учня, тож батьки зможуть відслідкувати,
о котрій годині дитина скористалась транспортом та зайшла до школи.
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ЖИТЕЛІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
«ВИНОГРАДАР» ВИСТУПАЮТЬ
ПРОТИ ЗАПРОЕКТОВАНОГО В ДПТ
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ ВИСОТОК
НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНОПРИРОДНОГО ФОНДУ

Микола ПАЦЕРА

Як врятувати
«легені» Оболоні?


Фото Павла ПАЩЕНКА

ПОНАД 113 ЗАПОВІДНИХ ГЕКТАРІВ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПІД ПРИЦІЛОМ ЗАБУДОВНИКА

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Земельну ділянку, розташовану на столичній вулиці Озерна, намагаються продати під
незаконну забудову. Оскільки
йдеться про подальшу долю
захисних зелених насаджень,
депутат Київради Олександр
Поживанов ініціює проведення
екологічних досліджень на цій
території.
Як дізналась «Вечірка», цю спірну
ділянку свого часу украли у «Родовід
банку», а потім шляхом фальсифікації
документів її декілька разів перепродували. 19 січня 2018 року на землю
наклали арешт, зважаючи на скаргу
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Оскільки відповідна комісія Мін’юсту не поспішала вирішувати дану проблему, спірна ділянка знову змінила
власника. На початку серпня 2018-го її
вперше виставили на торги. Невдовзі
у системі продаж ProZorro відбувся
аукціон з початковою ціною у 3,3 млрд
грн. Проте землю так і не продали. У

жовтні Фонд гарантування вкладів провів третій аукціон, знижуючи стартову
ціну до 1,11 млрд грн. З тих пір цільове
призначення землі будівництво, експлуатація та обслуговування житлових
будинків та об’єктів соціально-культурного призначення.
Проти таких планів забудовника й
виступає секретар постійної комісії
Київради з питань культури, туризму
та інформаційної політики Олександр
Поживанов. На його думку, «зеленим»
питанням повинні перейматися, насамперед, два органи місцевого самоврядування – столичне управління
екології та комісія Київради з питань
екологічної політики. Завдячуючи
спільним зусиллям чиновників і депутатів, земельну ділянку можна буде
віднести до заповідних зон столиці.
Якщо вдасться зафіксувати, що на
цій території є унікальна флора чи
фауна, то забудовник уже не зможе
отримати дозвіл на зведення своїх
об’єктів і споруд.
Йдеться про ділянку, площею
113,5 га у межах Оболонського району, що знаходиться у власності збанкрутілого «Родовід банку», говорить
депутат Київради Олександр Пожи-

• «ВЕЧІРКА» РАДИТЬ

Сім кроків для боротьби
з незаконними забудовами





Більшість будівництв у Києві стартує без повного пакета документів. Тому
потрібно відправити запити до двох органів влади – Департаменту земельних
ресурсів КМДА, Департаменту містобудування та архітектури.
На сайті Департаменту містобудування треба переконатись у детальному
плані території, дізнатись про статус ділянки землі і з’ясувати по кадастровій
карті щодо території забудови.
Варто врахувати, що незаконні будівництва здійснюють фірми-«пустушки».
Забудовник купує не землю, а фірму, яка володіє ділянкою землі (або має
права оренди). Отже, якщо справа дійде до судів чи штрафів (за зрубані дерева
або зайві поверхи), то нікого не покарають, оскільки у «пустушки» немає ні активів,
ні грошей.
Методи боротьби залежать від того, на якій стадії знаходиться незаконне
будівництво. Ключовий момент – рішення Київради про зміну цільового
призначення відповідної ділянки землі.
Щоб Київрада прийняла рішення відносно об’єкта забудови, потрібно
спочатку отримати ухвалу депутатської комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
Треба уважно стежити за сайтом Київради щодо повісток дня засідань
земельної комісії і в разі необхідності – прийти на засідання цієї комісії або
на пленарне засідання Київради і домогтися, щоб вам надали слово.
Звертайте увагу на хитрощі з боку забудовника. Припустимо, ви домоглися
свого рішення. Але ніхто не заважає зацікавленим особам через деякий
час знову повернутись до обговорення. Тому дуже важливо стежити за тим, що
відбувається у депутатській залі хоча б за допомогою відео трансляції. А також
варто підтримувати контакт зі своїми депутатами.






ванов (фракція «Батьківщина»). Ще у
2007 році цю ділянку купила компанія
«Баски Плюс-2004 рік», яка заплатила 999,763 млн грн. «Родовід банк»
кредитував цю компанію під заставу
ділянки. Пізніше дану землю продавали з цільовим призначенням «для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об’єктів
соціально-культурного призначення».
Проте всі ці роки ділянка так і простояла без жодних втручань, що у свою
чергу заспокоювало жителів Оболоні.
Згідно з чинним Генпланом Києва та
проектом планування його приміської
зони (затвердженим рішенням Київради №370/1804 від 28.03.2002 р.),
ця ділянка відноситься до території
захисних зелених насаджень та охоронних зон магістральних газопроводів.
Отже, капітальне будівництво на цій
території небезпечне.
Наразі ця ділянка залишається
об’єктом купівлі-продажу. У зв’язку
з відсутністю попиту ціну знизили,
мінімум, утричі. Як наслідок, склалася
досить парадоксальна ситуація: з одного боку, під забудову намагаються
продати досить велику площу, вартість
якої набагато менша за ринкову, а з
іншого сама земля для будівництва
фактично непридатна. Місцеві мешканці вже давно сприймають її як зелену
зону з усталеною екосистемою, що для
столичного мегаполісу є унікальністю.
Адже там роками не відбувалося жодних значних втручань людей.
Спілкуючись з місцевими мешканцями, я переконався у тому, що найкраще
використання цієї ділянки зробити її
парком із мінімальним людським втручанням, продовжує депутат Київради
Олександр Поживанов. Все, що треба
на цій території, уже зробила природа.
А для нас головне підтримувати її в
чистоті. Зважаючи на це, я вже розіслав відповідні депутатські звернення.
Сьогодні нам треба з’ясувати: наскільки
столична влада готова підтримати таку
ініціативу? Вважаю за необхідне, насамперед, привернути увагу управління
екології і природних ресурсів КМДА
і постійної комісії Київради з питань
екологічної політики.
На сьогодні 113-ти гектарна зона
потребує догляду та утримання у природоохоронному стані. Раніше міська
муніципальна служба вивозили сміття
з цієї ділянки. На жаль, пізніше сміттєві баки прибрали. Отож, столичним
депутатам потрібно вирішувати це
питання з метою збереження зелених
«легень» Оболоні.

Більше року триває боротьба мешканців проти
затвердження детального плану території у межах
проспекту Правди, вулиці Газопровідної, проспектів
Георгія Ґонґадзе та Свободи.
Протистояння розпочалося відтоді, як восени минулого року ТОВ «Терра Прожект» розробило детальний
план території без погодження з місцевими жителями,
повідомив «Вечірці» місцевий активіст Володимир
Іваненко. Тоді в жовтні люди зібралися на громадське
обговорення цього документа, на яке запросили представників проектної організації та місцевої влади, але
вони зібрання проігнорували.
«В результаті обговорень місцева громада дійшла
висновку, що ДПТ порушує містобудівні норми, а також може зашкодити території заповідно-природного
фонду, рекреаційним зонам та місцям масового відпочинку місцевих жителів, – розповів активіст. – Тож
люди виступили категорично проти забудови ділянки
в п’ятому кварталі, обмеженому проспектом Ґонґадзе,
проспектом Правди та неіснуючою сьогодні вулицею
Проектна-1. Обурені мешканці створили ініціативну
групу, яка зібрала понад півтори тисячі підписів і
вимагали врахувати їхні зауваження при розробці
нового ДПТ. Це звернення вони передали до комісії
Київради з питань містобудування та архітектури 20
жовтня минулого року. І з того часу триває бюрократична тяганина, яка загрожує тим, що проект забудови
можуть усе-таки прийняти».
Із Київради їх звернення переслали до Департаменту містобудування і архітектури КМДА, а він
6 листопада переслав копію листа від її комісії із
пропозиціями мешканців Виноградаря розробнику
проекту – ТОВ «Терра прожект». Звідти ж ні міська
влада, ні жителі відповіді не отримали. Через три
місяці – 30 січня нинішнього року комісія Київради
повторно звернулася до Департаменту КМДА із запитом
щодо розгляду звернення виноградарців. Той знову
направив запит проектантам. Вони, в свою чергу,
таки відгукнулися (майже через місяць), але не з конкретними відповідями, а ... проханням направити їм
відповідні матеріали. 13 березня департамент знову
зажадав від ТОВ «Терра прожект» аргументованої
відповіді щодо врахування пропозицій мешканців
Виноградаря. Зокрема щодо розміщення житлової
багатоповерхівки на проспекті Георгія Ґонґадзе, 9-б,
та її відповідності державним будівельним нормам.
Лише через півроку – 15 серпня компанія дала відповідь
департаменту з обґрунтуванням техніко-економічних
показників та параметрів цього об’єкта. Проте фахівці
КМДА вказали проектантам на порушення ДБНів та
правил щільності забудови цієї ділянки і попросили
привести їх до норми. Реакція розробників ДПТ на
це прохання залишається невідомою.
«Ми остерігаємося, що цей проект якимось чином
все ж може бути реалізованим, – підсумував активіст. –
Але мешканці налаштовані рішуче і в разі винесення
його на розгляд сесії Київради будуть пікетувати будинок мерії, а з початком будівельних робіт всіляко
перешкоджатимуть роботі техніки та робітників».

ПОЗИЦІЯ
Юрій ДІДОВЕЦЬ, депутат Київради:
– До мене звернулися жителі Виноградаря з проханням
допомогти вирішити проблему з детальним планом території, який не враховує їхніх пропозицій. Зокрема вони проти
будівництва висоток замість парковки на проспекті Ґонґадзе,
оскільки тоді ніде буде ставити їхні автівки.
Також місцеві мешканці пропонують знести занедбане
приміщення на вулиці Порика, 7, де зараз «обживаються»
наркомани, п’яниці та інші антисоціальні елементи, і розмістити
на цьому місці продовження скверу, а не три житлові будинки,
як передбачає проект ДПТ.
Третя «гаряча точка», яка викликає протест – будівництво
25-поверхівки біля Синього озера. Є й інші зауваження та пропозиції. Одним словом, документ потребує значної переробки,
а також громадського схвалення. Поки що його не виносять
на розгляд сесії Київради. Тримаю процес на контролі, щоб
сумнівний варіант ДПТ не затвердили…
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«Переворот»
немісцевого
значення


У ЧОМУ ПРИЧИНА НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ
У СЕЛИЩІ КОЦЮБИНСЬКОМУ?

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ,
Борис КОРПУСЕНКО (фото)

Понад місяць тому Київрада проголосувала за приєднання Коцюбинського до
столиці. Проте сьогодні це
рішення – під великим питанням. А все через те, що
місцеві «путчисти» відсторонили від влади селищного
голову Ольгу Матюшину.
Під загрозою – не лише
зрив підготовки до зими…

ВСУПЕРЕЧ УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА

«Переворот», організований у
Коцюбинському 24 жовтня 2018
року, отримав «логічне» продовження через п’ять днів – 29 жовтня відбулося незаконне внесення інформації до відомостей про
юридичну особу (селищну раду):

ХРОНІКА БОРОТЬБИ

Виконуючим обов’язки голови Коцюбинського оголосили
місцевого депутата Сергія Даніша – лідера місцевої організації
«Нові обличчя». Це антизаконне
діяння відбулось у селищному
клубі. Організатори «перевороту»
діяли за таким же сценарієм, як і
в березні-2018, коли замість Ольги Матюшиної «обрали» Миколу
Єременка.
– Це вже не перше захоплення
влади в Коцюбинському. Подібний
прецедент стався у 2016 році. Але
відтоді Ольга Матюшина продовжує бути селищною головою: вона
поновила свої права через суд, який
визнав незаконним рішення тодішньої депутатської більшості, –
пояснює ситуацію народний депутат України Ольга Червакова
(фракція БПП). – Щодо жовтневого
«перевороту» у Коцюбинському, то
я вбачаю одразу кілька порушень,
які не дають підстав говорити про
будь-яку легітимність усунення
селищного голови. По-перше, таке
рішення треба приймати на сесії
селищної ради. А ніякої сесії 24
жовтня не було. Те збіговисько,
яке коцюбинська опозиція називає
«сесією», має статус, максимум,
депутатських зборів. Звернімо
увагу на 79 статтю Закону «Про
місцеве самоврядування»: сесія
скликається селищним головою, а
в разі немотивованої відмови – секретарем. Селищна голова нікому
не відмовляла в скликанні сесії, а
посада секретаря селищної ради
залишається вакантною. Депутат
Микола Єременко, який 7 березня
2018 року проголосив себе секретарем, привласнив цю посаду лише
для внутрішнього вжитку, навіть
не вказуючи її у своїй декларації
на сайті НАЗК (яку він подавав 31
березня). Отже, збиратись можна,
але приймати офіційні рішення
від імені селищної ради вони не
мали жодного права.
За словами народного депутата,
у Верховної Ради немає підстав
реагувати на такі фейки. Тим більше, що офіційні рішення селищної
ради потрібно скріпити гербовою
печаткою, яка знаходиться у голови Коцюбинськьго. Якщо ж організатори «перевороту» захочуть
підробити печатку, то у них нічого
не вийде: Ольга Матюшина вже
попередила правоохоронні органи про подібний (кримінальний)
сценарій. З огляду на це виникає

запитання: для чого ж тоді у селищі
організували так званий «путч»?
– На даний момент жодного офіційного рішення про припинення
повноважень мера Матюшиної не
існує. Якщо говорити про приєднання селища до Києва, то метою
Коцюбинського «путчу», на мою
думку, якраз і є намагання загальмувати цей процес, аби виграти
час, поки Матюшина буде доводити
в судах, що вона є легітимною
селищною головою, – продовжує Ольга Червакова. – Головна
мета цього «холостого пострілу»
місцевих депутатів – розхитування ситуації. Вони сподіваються,

Стає зрозумілим: подальші незаконні дії щодо лісу
пов’язані з тим, щоб селище Коцюбинське залишалось, як і раніше, у цілковитій залежності від Ірпінської та обласної рад
що у Матюшиної просто здадуть
нерви. Адже там іде боротьба за
монопольну владу, щоб отримати
«ручного» селищного голову, аби
той «освятив» дерибанні рішення,
для прийняття яких у селищних депутатів уже давно сверблять руки.

«ВСІ В ШОЦІ»

Хоча у Коцюбинському такі «перевороти» відбуваються протягом
останніх двох років, до кримінальної відповідальності не притягнули
жодного самозванця. Більше того,
не покарали навіть співробітників
Ірпінського Центру надання адміністративних послуг, які незаконно
змінювали прізвища посадових
осіб у місцевому реєстрі.
Свою думку щодо ситуації висловила місцева активістка Ірина
Федорів: «Даніш призначив себе
головою на псевдосесії, яку зібрали
депутати, наближені до екс-мера
Ірпеня Володимира Карплюка. Ті
депутати проголосували за зняття
з посади секретаря ради Єременка,
який навіть не був присутній на
засіданні. Сергій Даніш у минулому
був помічником депутата-регіонала Петра Мельника і причетний до
дерибану лісу. Відсидів у СІЗО: проходив у кримінальній справі щодо
викрадення монахинь. Замішаний
в історії з квартирними аферами
(є рішення суду). На мій погляд,
усе робиться для того, щоб зірвати
опалювальний сезон. Бо за день до

«перевороту» розпочався запуск
теплопостачання. Можуть зірвати
опалювальний сезон. Представники НАК «Нафтогаз» уже питають:
хто у нас влада? Всі в шоці»…
До речі, загрозу замерзання у селищі не приховують і самі організатори «перевороту», які нещодавно
провели прес-конференцію у Києві.
За даними Сергія Даніша та його
колег-однодумців, найближчим
часом Коцюбинське не отримає
газ для запуску своїх котелень. Бо
немає коштів, щоб погасити борги
(26,7 млн грн) перед національною
акціонерною компанією «Нафтогаз
України» та «Облгазом». Ситуація
ускладнюється ще й тим, що рахунки селищної ради заблоковані
виконавчою службою. Оскільки,
згідно з рішенням суду, також
потрібно віддати 2 млн гривень
фірмі, яка проводила у селищі
каналізаційні роботи.
На жаль, на цьому «сюрпризи»
для місцевих жителів не закінчуються. Через політичні розбірки у
селищній раді виникли проблеми
з ухваленням бюджету Коцюбинського. Доморощені опозиціонери, які виступають проти Ольги
Матюшиної, ігнорують депутатську сесію, без проведення якої
неможливо вирішити всі наболілі
питання. У такому разі жителі
Коцюбинського навряд чи можуть
сподіватись на своєчасне опалення
своїх осель.

держреєстратор змінив прізвище
мера селища, ігноруючи волю всієї
громади. Як стало відомо нашому
кореспондентові, цю «операцію»
організували завдяки підтримці
у керівництва Київської облради.
Очевидно, обласні можновладці
зовсім не зацікавлені у тому, щоб
Коцюбинське увійшло до складу
столиці. Чи не тому Ольгу Матюшину й намагаються відсторонити
від влади?
Нагадаємо, що на початку цього
року Матюшина провела громадські слухання, на яких понад 60%
місцевих жителів висловились
за приєднання до Києва. Такий
сценарій є крахом бізнес-планів
деяких «скоробагатьків», які зацікавлені у знищенні Біличанського
лісу. Завдячуючи їхнім «старанням», лише за одну п’ятирічку
(2008-2013 рр.) у приватні руки
потрапило близько 74 лісових
гектарів. Землю «нарізали», головним чином, на підставних
осіб. Причому дехто зі спритників
примудрився «відгребти» собі
майже 100 ділянок, а загалом
розікрали понад 500. Серед цих
«латифундистів» також фігурує
новоспечений «в.о. голови» селища Сергій Даніш.

Сьогодні площа Біличанського
лісу складає близько чотирьох
тисяч гектарів. Отже, воювати
місцевим можновладцям є за що.
З юридичної точки зору такі дії
можна розцінювати лише як злочинні. Адже вони свідчать про
грубе порушення президентського
указу №446/2014 (від 1 травня 2014
року): цей ліс увійшов до території
Києва, точніше, до Національного
парку «Голосіївський», межі якого
розширили до 6462,62 га.
До боротьби за лісові гектари
також підключились і впливові
люди з Київської області та міста
Ірпінь. Так, у червні 2016-го XVI
сесія Ірпінської міської ради (не
без вказівки «зверху») виділила
понад 100 тисяч гривень на розробку
проекту регіонального парку на території «Голосіївського». Це рішення
суперечить законодавству, оскільки
не погоджувалося ані з адміністрацією парку, ані з Мінекології. Стає
зрозумілим: подальші незаконні
дії щодо лісу пов’язані з тим, щоб
селище Коцюбинське залишалось,
як і раніше, у цілковитій залежності
від Ірпінської та обласної рад.
На даний момент уже виношуються ідеї щодо створення об’єднаної територіальної громади з
Коцюбинського та Ірпеня. На це
неодноразово натякали й самі
«опозиціонери»: на словах вони
намагаються залякати місцеве
населення балачками про перетворення селища на столичні цвинтарі та сміттєзвалища, а насправді
прагнуть віддати лісову території
«потрібним» забудовникам. Тому
не виключено, що найближчим
часом війна за мера продовжуватиметься на рівні потужних
парламентських партій…

P.S.

Варто нагадати, що у
2013 році також було
звернення Київради до Верховної
Ради щодо встановлення меж нашого міста. Ще тоді столичні депутати
звертали увагу на неприємні факти:
починаючи з 2008 року, селищна
рада Коцюбинського ухвалювала
рішення, спрямовані на збільшення
своєї площі (на 3,5 тис. га) за рахунок
земель лісогосподарського призначення міста Києва. У свою чергу, Окружний адміністративний суд визнав
нечинним рішення Київради «Про
відмову в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення та зміни
меж селища Коцюбинське Київської
області». Таким чином, служителі
Феміди проігнорували порушення
законодавства, оскільки зміна площі
селища відбувалась без погодження
з міськрадою. Якщо цим «прийомом»
скористаються й інші сусіди Києва,
то під загрозою опиниться територіальна цілісність столиці. Саме тому
Верховна Рада й повинна виступити
в ролі мудрого арбітра…

програма телебачення

18.11.18
 1+1
06:00 ТСН
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 Маріччин кінозал.
Мультфільм «Маша і
ведмідь»
10:00 «Світ навиворіт:
Бразилія»
11:00 «Світ навиворіт:
Бразилія»
12:00 «Світ навиворіт: Індія»
13:00 «Світ навиворіт: Індія»
14:00 «Світ навиворіт: Індія»
15:00 «Світ навиворіт: Індія»
16:00 Джим Керрі в комедії
«Ейс Вентура: Коли
природа кличе»
17:50 Віра Брежнєва і
Володимир Зеленський
у комедії «Кохання у
великому місті»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:40 «Королева ночі.
Концерт Олі Полякової»
01:40 «Українські сенсації»
04:40 Мультфільм
04:50 «ТСН-Тиждень»

 2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
11:55 «Шалені перегони»
12:55 Х/ф «Голодний кролик
атакує»
14:55 Х/ф «Бета-тест»
16:30 Х/ф «Найманець»
18:15 Х/ф «Я, робот»
20:20 Х/ф «Вбити Білла-2»

23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Бойове шоу талантів
UFC: Визнані зірки
проти зухвалих
новачків»
02:30 «Облом.UA»

 ICTV
04:15 Скарб нації
04:25 Еврика!
04:30 Факти
04:55 Інсайдер
06:50 Т/с «Відділ 44»
10:40 Х/ф «Люди Ікс:
Перший клас»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Люди Ікс:
Перший клас»
13:25 Х/ф «Росомаха»
16:00 Х/ф «Люди Ікс: Дні
минулого майбутнього»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20:35 Х/ф «Люди Ікс:
Апокалипсис»
23:45 Х/ф «Логан: Росомаха»
02:15 Скетч-шоу «На трьох»

 Інтер
04:05 М/ф «Казка про царя
Салтана»
04:55 «Top Shop»
05:25 «Подробиці»
06:00 «Мультфільм»
06:25 Х/ф «Поживемо –
побачимо»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка.
Морський сезон-2»

11:00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3 сезон»
12:00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
14:00 «Крутіше всіх. Краще»
16:00 Х/ф «Мій коханий
привід»
18:00 Т/с «Терор любов’ю»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Терор любов’ю»
22:30 Х/ф «Наречена на
замовлення»
00:30 «Речдок»

 ТРК «Київ»
07:05 «Мультляндія»
08:00 «Київські історії»
08:25 «Прогулянки містом»
08:50 «Біометрика»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар країни»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «День у мегаполісі»
15:10 «Ректор»
15:40 «Ювілейний концерт
квартету «Гетьман»
18:30 Х/ф «Мавзолей»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-тижневик»
21:50 Х/ф «Пограбування
по-бельгійськи»
23:35 «Українська
Національна Лотерея»
23:40 «СТН-тижневик»
00:10 «СТН-спорт-тижневик»
00:30 «Ситуація»
00:40 «Служба порятунку»
01:05 «Якісне життя»
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
03:00 Зона ночі
05:55 Стендап-шоу
06:54 Kіds Tіme
06:55 М/с «Том і Джеррі
шоу»
09:09 Kіds Tіme
09:10 М/ф «Тарзан-2»
10:30 Х/ф «Джордж з
джунглів»
12:20 М/ф «У пошуках Жарптиці»
14:00 М/ф «Викрадена
принцеса»
15:40 Х/ф «Валеріан і місто
тисячі планет»
18:30 Х/ф «Джон Картер»
21:00 Х/ф «Сходження
Юпітер»
23:30 Х/ф «Атлантида»
01:25 Х/ф «Хвиля»

 НТН
05:05 «Top Shop»
06:05 Х/ф «Дама з папугою»
07:55 Т/с «Темні лабіринти
минулого»
11:50 Х/ф «Летюча миша»
14:30 Х/ф «Як три
мушкетери»
17:10 Х/ф «Корсиканець»
19:00 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
20:50 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
22:45 Х/ф «Ніндзя-2»
00:35 Х/ф «Кодове ім’я:
Чистильщик»

НЕДІЛЯ
 СТБ
05:45 Т/с «Коли ми вдома»
06:45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08:45 Все буде смачно!
10:50 Караоке на Майдані
11:50 МастерШеф
17:55 Слідство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсів
21:00 Один за всіх
22:15 Х-Фактор

 ТЕТ
06:00 Мультиранок
11:45 М/ф «Банда
Тигрокачка»
13:00 Чотири весілля
16:00 Танька і Володька
17:00 М/ф «Як приборкати
дракона-2»
19:00 Зірконавти
21:00 Одного разу під
Полтавою
22:00 Сімейка У
23:00 ЛавЛавCar
01:00 Х/ф «Найдовший
тиждень»
02:30 Віталька
05:50 Корисні підказки

 Прямий
09:00 «Репортер». Новини
09:10 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко
10:00 «Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «Кримінал»
11:00 «Репортер». Новини
11:15 «LIVE»
12:00 «Репортер». Новини
12:10 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко

13:00 «Закрита зона»
14:00 «Репортер». Новини
14:15 «LIVE»
15:00 Ток-шоу «Слова і
музика»
16:00 «Репортер». Новини
16:15 Ток-шоу «18 плюс»
17:00 «Репортер». Новини
17:10 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко
18:00 Ток-шоу «Ехо України»
19:00 «ВАТА-шоу»
21:00 Ток-шоу «Підсумки
тижня» з Євгенієм
Кисельовим
23:00 Ток-шоу THE WEEK

 Україна
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:45 Т/с «Дитина на
мільйон»
12:50 Т/с «Дружина з того
світу»
17:00 Т/с «Повернення до
себе» (1, 2 серії)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Повернення до
себе» (закл. серії)
23:00 Х/ф «Павутинка
бабиного літа»
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
09:40 Х/ф «Пророк Єремія –
викривач царів»
11:20 Телепродаж
11:25 Д/ц «Світ дикої
природи»
11:50 Телепродаж
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак українською
13:20 Погода
13:25 Телепродаж
13:50 #ВУКРАЇНІ
14:20 Перший на селі
14:55 Телепродаж
15:00 Фольк-musіc
16:10 Шахтарська зміна
16:35 Телепродаж
16:35 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
21:55 Д/ц «Неповторна
природа»
23:00 Д/ц «Незвичайні
культури»
00:00 Телепродаж «Тюсо»
01:10 Новини
01:35 Д/ц «Орегонський
путівник»
02:05 Д/ц «Смачні історії»
02:30 Д/ц «Смаки культур»
03:00 Новини
03:20 Погода
03:30 Світло
04:20 Війна і мир
05:05 Розсекречена історія
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«Ми не можемо жити далі
лише гаслами…»
На запитання кореспондента «Вечірки» відповідає директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло
Гриценко.
– Павле Юхимовичу, ви з 1994 року
боретеся за права й утвердження української мови. На жаль, ситуація не поспішає змінюватися...
– Так, і я вам скажу про одну з причин. Не
таланило нам досі на україно-зорієнтованого, україно-центричного харизматичного
президента. Коли історія з сумнозвісним
«законом Ківалова-Колесниченка» тільки
починалася, я попросив Кучму, аби організував мені зустріч з Януковичем…
– Невже сподівалися переконати його
не підписувати цей закон?
– Почекайте... Мене запросили до групи
інтелігенції, яку повезли до Януковича у
Форос. Я приготував невеличку «бомбу» –
карту поширення української мови 1871
року. Це перша в Європі мовна карта. На ній
показано, що і Воронежчина, і Курщина, і
Берестейщина були україномовними. І от
зустріч із президентом добігає завершення, Янукович бере аркуш з резолюцією,
починає читати. Мовляв, розуміємо, що
закон має недоліки, але заради консолідації
суспільства... Поки він на мить зам’явся, бо
розбирав якесь слово, я вигукнув: «Пане
президент!». Він піднімає на мене очі. Я кажу,
що наша зустріч не буде повною, якщо не
виконаю доручення Національної академії
наук України (яке я вигадав) і не передам
подарунок. І дістаю карту. Янукович встає,
підходить до мене. Кажу: «Я вам покажу таке,
чого ні ви, ні будь-хто з присутніх у житті
не бачили». Розгортаю карту і починаю її
коментувати. Розповідаю, що у нас забрав
Сталін – Кубань, Курщину, Воронежчину,
Берестейщину. Янукович навіть запитання
почав ставити: «Що, і тут українці були?».
Кажу: «Я вам дарую цю карту, щоб нагадувала, яка складна у вас доля як президен-

та. Бо президент, як гарант, не має права
поступитися жодним сантиметром нашої
землі, відповідно, україномовної території».
Тоді ж я працював у групі Кравчука з питань зміни закону Ківалова-Колесниченка.
Напрацювали багато. Але жодних змін вони
не збиралися приймати. Бо через кілька
днів після ухвалення закону у Москві двом
його авторам уже вручили медалі Пушкіна.
– Все ж таки чим можна пояснити, що
україномовний у 50-х роках минулого
століття Київ (архівні дані свідчать, що в
1952 році 80 відсотків киян спілкувалися
українською) за якихось кілька десятиліть став тотально російськомовним?
– Почну з історії. Згадаймо процес СВУ
(Спілка визволення України), коли усім голови постинали. А селян, як носіїв української
мови і національної культури, виморили
голодом. Це була лише репетиція. НКВС, а
потім КДБ чітко знали, що питання мовне –
це питання великої політики, єдності (або
неєдності) держави. Від 1932-го до 1937
року усе українське нищилось. А в 1937 році
знову хитрість, знову ніби загравання. У
багатьох університетах відкрили українські
відділення на філологічних факультетах.

І вже в 1938-му – хвиля арештів. Чергова криваються простори і горизонти. Ніхто
зачистка. Правда, вже не розстрілювали, як особливо не хвалився, що він заслужений
раніше, але давали 12-15 років. Відсилали до діяч мистецтв УРСР. А ось заслужений діяч
Сибіру, в Середню Азію. Але в 50-60-х роках СРСР! Це була система, де продумано кожен
природним шляхом в українських містах елемент. За всі роки радянської влади не
стала наростати українська людність. Тоді було жодного з’їзду вчителів української
ж подали голос і «шістдесятники».
мови! Але були традиційні з’їзди вчителів
Спецслужби Радянського Союзу, особли- російської мови і літератури…
во повоєнні, були не стільки каральними
– Але чому саме українців, нашої
інституціями, скільки аналітичними. Вони мови так боялися?
– Бо українці — це друга за величиною
відстежували тенденції. Коли стало зрозуміло, що переважають україномовні, нація. Потужна, яка не раз показувала в
білоруськомовні, литовськомовні, було історії свою своєрідність. Західна Україна
розроблено ієзуїтську мовну політику для продемонструвала це і в Другій світовій
зміни ситуації.
війні. Чому Росія й досі боїться галичан?
В 60-х роках у
Там зберігався зв’язок
Москві створюзі своєю пуповиною. І
Наше суспільство
ється Міжнародна
за своє вони стояли гоасоціація російської часом сварить Ірину
рою. Це небезпечно. Це
мови та літератури, Фаріон, але вона одна
не радянська людина, у
Інститут російської
якої «адрес – Советский
з тих, хто показав,
мови ім. Пушкіна, що навіть ціною власного іміджу Союз».
– Що слід зробити,
з’являється велика
можна принципово відстоювати
серія праць «Русский
аби поліпшити мовну
язык и советское об- свої ідеї. На жаль, таких відда- ситуацію?
них фаріонів дуже мало, а от
щество». У кожній
– Насамперед, висоюзній республіці
вчити, що і як робили,
фанфаронів надто багато
в Академії відкриаби довести її до такого
вається відділ російської мови. У кожному стану. І діяти на випередження. Ми не моуніверситеті – відділення, де готують викла- жемо жити далі лише гаслами «Ганьба!» і
дачів російської мови. У силових структурах, «Слава!», пишаючись вишиванкою і співом
армії, на флоті, у конструкторських бюро гімну. Має бути докладно напрацьоваробочою була виключно російська. А далі, на система впливу на населення, система
крок за кроком, вона поширювалась і на преференцій. Та, на жаль, в Україні, як
юриспруденцію, медицину тощо. Кращі тільки починається рух на захист мови,
кадри відтягуються до Москви. Ті, хто хотів одразу від декого чуємо: «А що я від цього
робити кар’єру, змушені були переходи- буду мати?». Мало хто готовий піднятися
ти на російську. Якщо дитину планували над власним інтересом. Наше суспільство
віддавати вчитися, наприклад, на лікаря, часом сварить Ірину Фаріон, але вона одна з
то вже з 4-5 класу шукали російськомовну тих, хто показав, що навіть ціною власного
школу. Бо в інституті все було вже росій- іміджу можна принципово відстоювати свої
ською. Створювалися умови для так званої ідеї. На жаль, таких відданих фаріонів дуже
добровільної відмови від рідної мови. І це мало, а от фанфаронів надто багато.
набуло масового руху.
Російська була мовою влади, еліти. Нав’язувалося, що з російською мовою вам відМихайло КАМІНСЬКИЙ
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Субсидії компенсують втрати?
Олег ПЕТРЕНКО

Після подорожчання газу
для населення на 23,5%,
тобто до 8550 гривень за
тисячу кубів, неминучим є й
підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Адже в
собівартості послуг газових
ТЕЦ і котелень – 80% становить якраз плата за блакитне паливо.
Очільниця НКРЕКП Оксана Кривенко вже заявила, що Нацкомісія
ініціює процедуру перегляду тарифів на тепло, і навіть назвала
орієнтовну дату подорожчання
– 1 грудня. У Києві дві з трьох
ТЕЦ та майже всі котельні – газові. Якщо врахувати, що суми в
платіжках за теплопостачання і
гарячу воду – це понад двох третин всіх житлово-комунальних
платежів, то додатково віддати
з сімейного бюджету доведеться
не гривню-дві.
Уряд обіцяє допомогти субсидіями. Та чи вистачить їх усім,

хто не зможе самостійно встояти
перед новим тарифним наступом?
– Підняття ціни на газ чи інші
комунальні послуги, що залежать
від вартості блакитного палива,
жодним чином не вплине на погіршення матеріального становища
тих категорій громадян, які користуються житловими субсидіями, –
заявив «Вечірці» Максим Бученко,
заступник директора Департаменту соціальної політики

«Вугільно-шлакові
береги» засадять
парком
Олег ПЕТРЕНКО

КМДА. – Тобто, кому вже призначено субсидію і визначено обов’язковий відсоток платежу, скажімо,
сто чи двісті гривень, вони ніяк не
постраждають від подорожчання
газу. Хоч би якими були тарифи,
вони й надалі сплачуватимуть ті ж
сто чи двісті гривень. Всі інші нарахування буде погашено за рахунок
державної допомоги. Більше того,
навіть ті, хто досі не користувався
субсидіями, але після підвищення

Це сталося вперше за…
64 роки! Адже тут ніколи
не було жодного навіть найпримітивнішого фільтру.
Відходи згоряння вугілля на
найстарішій київській ТЕЦ
просто вимивалися водою по
5-кілометровому трубопроводу за місто. Київ розрісся, і техводойма, названа в
народі озером Горячка, де
«консервувалися» під водою золошлаки, опинилася
в центрі молодого мікрорайону Позняки.
Нині завершуються остаточні рихтування до урочистостей із
нагоди запуску капітально відремонтованого котла з новітнім
фільтром в роботу, повідомив на засіданні комісії Київради
з питань ЖКГ і ПЕК гендиректор «Євро-Реконструкції»
В’ячеслав Селіванов. Відтак кількість золи і шлаків, які ТЕЦ
скидає в Горячку, зменшиться на 20-30%.
Надалі заплановано обладнання такими ж електрофільтрами
інших чотирьох котлів, облаштування проммайданчика для
складування сухих шлаків і транспортування відходів для
переробки на будматеріали чи асфальт, а також оснащення
всіх котлів системами очистки від викидів сірки й азоту.
– Закриття золовідвалу планується наприкінці 2021 року,
як я і обіцяв в кінці 2016-го, коли прийшов на Дарницьку ТЕЦ
і коли ми почали цей процес. Терміни не змінюються, всі проблеми вирішуються, зобов’язання виконуються. Проводимо
заходи, які дають можливість експлуатувати його безпечно.
Золовідвал вже не пилить, з початку 2017-го жодних пилових
бур не було зафіксовано. Паралельно йдуть роботи з вивезення
золошлаків. Там поверхня зволожується мобільною системою
зрошення. Інші території накрили щебінкою, грунтом, де вже
виросла трава. Горячка й справді виглядає як озеро, хоч це
не озеро. Багато мешканців навіть не здогадуються, що там
золовідвал, – розповідає пан Селіванов.
Після 2021-го «вугільно-шлакові береги» та «острівці» так
званого озера Горячка мають укріпити, рекультивувати в зелену
зону, засадити парком, а саме дзеркало водойми збільшити і
очистити. Принаймні, на це сподіваються депутати Київради
і це обіцяє їм головний господар Дарницької ТЕЦ.

житлові субсидії майже на десять
відсотків, тобто з торішніх 51 мільярда до 55, то й кияни не будуть
обділені, – впевнений Максим Бученко. – Хоч деякі ЗМІ пишуть, що
торік було закладено 71 мільярд. Це
так, але 20 з них було призначено
не на цьогорічні субсидії, а на погашення заборгованості держави
перед підприємствами – надавачами послуг за попередні періоди.
Тож усім, кому стануть непосильні рахунки за житлово-комунальні послуги, в Департаменті
соціальної політики КМДА рекомендують звернутися до органів
соцзахисту. Тим більше, що з 1
жовтня уряд пом’якшив умови
надання субсидій багатьом категоріям, що, за словами Максима
Бученка, дає можливість на розсуд
комісії більшій кількості людей їх
призначити.
А ще Кабмін постановив: якщо
людина звернеться за «осінньо-зимовою» субсидією навіть у листопаді чи грудні, то її нарахують із
жовтня, тобто держава компенсує
витрати з початку опалювального
сезону.

ТАРИФИ

З киян по 20 гривень –
водоканалу мільйони
Олег ПЕТРЕНКО

Екологічна модернізація Дарницької ТЕЦ, започаткована планом дій столичної влади та ТОВ
«Євро-Реконструкція» два роки тому, має перший результат: на одному з п’яти діючих котлів
встановлено сучасний високотехнологічний електрофільтр для очищення димових газів від пилу з
системою сухого золовидалення.

вартості газу сума комунальних
платежів перевищить, скажімо,
орієнтовно 15% сукупного доходу
зареєстрованих членів родини,
зможуть її оформити.
За словами пана Бученка, у Києві
очікується збільшення кількості
субсидіантів відсотків на 10-15
порівняно з попереднім опалювальним сезоном. Якщо торік у
столиці було майже 280 тисяч домогосподарств, що користувалися
субсидіями (влітку їх кількість
зменшилася наполовину – до 140
тисяч за рахунок тих, хто за «комуналку» без опалення міг розраховуватися з власного сімейного
бюджету), то цієї зими буде до
трьохсот тисяч. Середній розмір
субсидії за місяць у минулому
опалювальному сезоні в столиці
становив 2200 гривень.
– На цей рік і на наступний кошти на субсидії для киян передбачені
теж, їх достатньо навіть попри нову
ціну газу. Скажімо, на цей рік для
Києва виділено чотири мільярди
гривень, їх вистачає. З огляду на
те, що в проекті бюджету-2019
передбачено збільшити видатки на

Вода від «Київводоканалу» за два роки дорожчала
чотири рази. Ось і цього
місяця кияни отримають в
платіжках 17-відсоткове підвищення тарифу на централізоване водопостачання та
водовідведення з 14 жовтня.
Попри те, що лише чотири
місяці тому, 28 червня, ця
послуга додала в ціні вісім
відсотків. А враховуючи уже
заплановане підвищення на
2019-й, вода в столиці за рік
подорожчає майже удвічі.
Щоразу називаються одні й ті
ж причини – зарплати, електрика, реагенти, пальне…
Депутати Київради зацікавилися бухгалтерією тарифоутворення
ПрАТ «Київводоканал» – вирішили
створити робочу групу для вивчення
складових тарифу, з висновками
якої мають намір звернутися до
Нацкомісії з держрегулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, а також вимагають від
керівництва підприємства надалі
подавати обґрунтування на зміну
тарифу спершу до Київради, а вже
потім до НКРЕКП.
– У нас сімдесят одиниць техніки
стоїть без водіїв, а зварювальники виїжджають за кордон цілими
бригадами. Середня зарплата на
підприємстві – 9,5 тисячі гривень –
на 47 відсотків нижча від середньої
по Києву. Хлор подорожчав втричі.
За перше півріччя підприємство
отримало 58 мільйонів гривень збитків, – пояснює гендиректор «Київводоканалу» Юрій Новицький.
За його словами, нинішнє подорожчання на 17% – це лише на 20
гривень для середньостатистичної
сім’ї з трьох осіб. Зараз середній місячний платіж за холодну воду – 108
гривень, а стане, за підрахунком пана



ДО ТЕМИ

Чи повинні муніципальні підприємства – надавачі комунальних послуг, тариф на які, згідно з
законом, затверджує НКРЕКП, попередньо узгоджувати
їх економічні обґрунтування з місцевою владою? Про це
«Вечірка» запитала колишнього члена Нацкомісії
Володимира Євдокимова.
– На встановлення тарифу до НКРЕКП подаються дані,
обов’язково погоджені з місцевими органами влади. Є
порядок регулятора, яким визначено механізм розрахунків, встановлення і
затвердження тарифу, а також обов’язкового його громадського обговорення на рівні міської чи обласної адміністрації. Тільки після всіх цих процедур
національний регулятор затверджує тариф. Цей процес, до речі, не швидкий,
займає десь 2-4 місяці, – роз’яснив Володимир Євдокимов.
Новицького, 128 грн. Він скаржиться,
що нинішній тариф мав бути взагалі
затверджений НКРЕКП ще в грудні.
«Ми півроку жили за тарифом 2017
року. Всі збитки водоканалу через
це. Київрада має підтримати підприємство, яке виконує важливу
функцію в життєдіяльності міста»,
– наполягає Новицький.
За підрахунком голови робочої
групи із вивчення обґрунтованості
тарифів «Київводоканалу» Святослава Кутняка, підвищення в середньому на 20 гривень місячної плати
за воду для мільйона столичних
абонентів – це близько чотирьохсот
мільйонів за рік. Такі ж прогнозовані
розрахунки і в Юрія Новицького –
30-35 мільйонів за місяць.
– Якщо у вас збитків на 58 мільйонів, і через це ви хочете отримати
400, то це не зовсім соціально справедливе підвищення, – каже Кутняк.
Голова постійної комісії Київради з питань ЖКГ і ПЕК Володимир Бондаренко погоджується
з керівництвом «Київводоканалу»,
що останнє жодним чином не може
впливати ні «на Коломойського,
який підняв ціну хлору втричі», ні
на вартість електрики, ані на ріст
зарплат, однак може стримувати
собівартість водопостачання іншим
чином, приміром, зменшенням втрат
в мережах.

Очільник підприємства запевнив,
що в Києві втрати води нижчі від
нормативних і менші, ніж в інших
містах. «Від водозабору до крану
споживача втрачаємо 24%, але в самих мережах – лише 14-17%, різниця
– внутрішньобудинкові втрати. У
більшості випадків, на нашу думку, це
крадіжки, зокрема крадіжки шляхом
встановлення елементів впливу на лічильники. Ми цим зараз займаємося
і виявляємо завдяки новій білінговій
системі», – запевняє Новицький.


ЦИФРИ

Новий тариф на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення у приватному
секторі, для юридичних осіб та
колективних споживачів – 18,28
грн за кубометр (досі – 15,75
грн), для мешканців багатоповерхових будинків з використанням внутрішньобудинкових
систем – 19,59 грн (досі – 16,71
грн). На наступний рік у «Київводоканалі» планують збільшити
тариф до 23,17 грн.
За даними НКРЕКП, Київ перебуває на 34 місці за дорожнечею тарифів на водопостачання
з 50 міськводоканалів, тариф
для яких затверджує державний
регулятор. І на 29-му – за водовідведенням.

12 МЕГАПОЛІС
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ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО

Екзотичний бізнес
Ельфа
Олександр ПИРЛИК

Будучи успішним бізнесменом, він без жодних
вагань рушив на схід
захищати Батьківщину. А
після демобілізації ризикнув знову розпочати
свою справу, цього разу
пов’язану з такою екзотичною істотою, як равлик. Сьогодні Костянтин
Касіч запевняє: ризик був
виправданим.
Ще кілька років тому думка
про равликів, безперечно, здивувала б Костянтина. До війни
він мав бізнес, пов’язаний із будівництвом і ремонтом техніки.
А потім були 2014 рік і страшне
слово «війна».
Після повернення додому,
Ельф (позивний Костянтина Касіча) дуже довго не міг подолати
психологічний тягар пережитого на фронті й змушений був
звернутися за допомогою до
реабілітаційного центру. Тут
познайомився з волонтеркою
Ольгою Луговою. І якось так трапилося, що їм на думку спала
одна, як на той час здавалося,
майже божевільна ідея.
– Так, для мене то була якась
авантюра. Без жодних знань і

навичок, я по крапельках збирав
інформацію про равликовий
бізнес. Але водночас мене не
полишало відчуття, що все вийде, – говорить ветеран.
Підприємці розпочинали
свій бізнес із відносно невеликих вкладень. На матеріали
для вольєра витратили близько
20 тисяч гривень, а от, власне,
на самих молюсків – у 6 разів
більше. Ферма розпочалася зі
100-кілограмового племінного
маточного стада равликів аж із
самої Бельгії.
– Дату нашої першої спроби
створити таку ферму запам’ятати
легко – 8 березня 2016 року. Тоді
Костя привітав мене зі святом
і сказав: «Бери лопату, підемо
будувати вольєр для наших равликів». Перша спроба була досить
невдалою, равлики розповзлися,
але згодом ми таки досягли свого,
– пригадує Ольга Лугова.
Головна складність ведення
цього бізнесу – в організації правильного догляду за молюсками.
За словами Касіча, щомісяця
на утримання їх йде близько
10 тисяч гривень. Переважно,
на їжу і полив, який потрібен
молюскам на постійній основі.
Адже вони не можуть жити там,
де сухо і нестача вологи.
– Равлики їдять практично
все, але важливо, щоб харчування

було збалансованим. Часто їх
годують овочами – капуста, кабачок, морква, салат. Можна також
збагатити раціон спеціальними
добавками, наприклад, крейдою
або борошном. Також використовують вітамінні добавки. Але
це більш дороге задоволення –
близько $ 150 за 50 кілограмів,
– пояснює Костянтин Касіч.
Також вони дуже вибагливі до
температури – якщо нижче +8˚С,
то впадають у сплячку. Спеки
равлики не полюбляють, тому
важливо, щоб у вольєрі була тінь.
– Ми налаштовувалися, що
2 роки працюватимемо, так би
мовити, у тестовому режимі. Але
розголос серед друзів та знайо-

мих виявився великим, інформація розійшлася швидко, і вже за
рік у нас були постійні покупці.
Але це радше щасливий випадок,
аніж правило. Зараз серед наших
клієнтів є ресторани та потужні
дистриб’ютори, – розповідає
підприємець.
У його планах розширення
бізнесу. По-перше, чоловік хоче
зробити з равликової ферми
туристичний об’єкт із цікавими
екскурсіями і дегустаціями. А
по-друге, цілком можливо, що
невдовзі до молюсків приєднається й інша живність. Ветеран серйозно розмірковує над
створенням ферми для овець
та коней.

Людина, яка поважає порядок
КОЛИШНІЙ УЧАСНИК АТО ДОВІВ, ЩО ЧИСТОТА – НЕ ЛИШЕ ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я,
А ЩЕ Й БІЗНЕС, НА ЯКОМУ МОЖНА НЕПОГАНО ЗАРОБИТИ

Петро ЗУБЕНКО

Кому не подобаються чистота і порядок вдома чи на робочому місці!
І водночас професію прибиральника до престижних не віднесеш.
Та, виявляється, при правильному
підході на прибиранні можна непогано заробити та змінити усталене
уявлення.
Клінінг – порівняно новий вид бізнесу,
який досить швидко розвивається. Буквально
він означає професійне прибирання. Хоча
здебільшого люди приходять у цей бізнес
малодосвідченими і професійно зростають
разом із бажанням працювати і вдосконалюватися.
Так сталося й із Володимиром Коновалюком, власником клінінгової компанії
«БрудБастерс». У цьому бізнесі він вже майже
три роки. Компанія, яку очолює, займається
прибиранням приміщень, квартир, офісів,
чисткою меблів і килимів.
Каже, що любов до чистоти у нього з
дитинства. Жартує, що мама навіть сварила
за надмірне захоплення прибиранням. До
війни жив у Миколаєві, спробував працювати
і кур’єром, й охоронцем, згодом зайнявся
хімчистками салонів машин. Коли повернувся з АТО, переїхав до Києва. Ладен був
братися за будь-яку роботу. Отут і знадобився отой, із дитинства, потяг до чистоти.
Разом з товаришем по службі заснували
підприємство.
– Зараз я знаю, що перед стартом треба
проаналізувати ринок, виявити потреби

Центр,
що даруватиме
надію
Депутати Київради ухвалили рішення про створення у
Дніпровському районі столиці
Центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з
обмеженими фізичними можливостями.
Деталями цього проекту поділився
керівник Департаменту соціальної
політики КМДА Юрій Крикунов. За
його інформацією, йдеться про сучасний заклад комплексної реабілітації
для осіб із інвалідністю, які мешкають
у лівобережній частині столиці.

СВОЯ СПРАВА



ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

певної аудиторії, вивчити справу, повчитися
у досвідчених колег. А ми все вивчали в процесі роботи. Із самого клінінгу я добре знав
лише хімчистку, а прибиранню приміщень
ми вчилися вже в процесі.
Знайшлися люди, які надали безвідсоткову
позику – близько двох тисяч доларів. На них
і купили першого порохотяга німецького
виробництва. А також лаки, миючі засоби,
швабри, відра. Тоді ще не знали, що всі ці
засоби абсолютно не підходять для професійного прибирання. Різниця між звичайними
засобами і професійними приблизно така, як
між манікюрними і хірургічними ножицями.
Перші замовлення «БрудБастерс» виконував знайомим. «Набивав руку» на чищенні
ковроліну. Сьогодні Володимир Коновалюк
вже має певні здобутки у клінінгу. З ним
рахуються і професіонали, і замовники.
З’явилися постійні клієнти, кількість яких
постійно збільшуюється. Серед корпора-

тивних проводяться акції – розігрували
хімчистку вікон, хімчистку м’яких меблів.
– Об’єктів хоч і стало менше, але вони
стали масштабнішими, – розповідає Володимир. – Розумієте: можна виконати
прибирання у 40 квартирах по тисячі гривень кожне, а можна взяти один крупний
об’єкт за ту ж суму і закінчити за три дні.
А на 40 квартир піде днів 40, якщо не
більше. Серед клієнтів не рідкість такі,
що полюбляють виносити мізки, воюють
за кожну копійку. Скажімо, він працює
менеджером чи продавцем, а клінінгісти
(для нього – просто прибиральники) нібито нижчі за ієрархією в його очах. На
таких марно витрачати час, доводячи, що
клінінг – робота, яка потребує неабияких
зусиль і тому недешева. Наприклад, нам
доводиться працювати з хімією, чистити
підлогу від залишків цементу. У цій справі
кожен крок має бути вивіреним.
Володимир постійно наголошує, що невеликий колектив, де цінують кожного, постійне навчання та висока якість – запорука
успіху його компанії. Вартість прибирання
стандартної однокімнатної квартири стартує
від 3000 гривень. Усе залежить від стану,
побажань (це не враховуючи вікон, вони
окремо заміряються і коштують від 50-60
гривень за квадратний метр).
Експерти стверджують, що з десяти клінінгових компаній, які відкриваються, через
три роки залишається одна. У Володимира
Коновалюка думок згортати свою справу
поки не виникає. Навпаки, хоче розвиватися,
розширювати коло замовників, освоювати
нові види прибирання. А це означає, що він
на правильному шляху.

Наразі кількість дітей та молоді
з інвалідністю до 35 років, які перебувають під наглядом працівників
соціальних служб, закладів освіти
та медицини у Дніпровському районі, складає понад 1,5 тисячі осіб.
Центр надаватиме комплекс заходів
із ранньої, психолого-педагогічної,
трудової, фізичної реабілітації дітям
із інвалідністю, дітям віком до двох
років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Залучення юних киян до адаптації
у соціумі відбуватиметься шляхом
проведення свят, розваг та конкурсів. Також у закладі опікуватимуться
особами віком від 18 до 35 років із порушенням опорно-рухового апарату,
із неврологічними захворюваннями,
психічними розладами та з порушеннями зору і слуху.
У новоствореному Центрі працюватимуть над всебічним розвитком
дітей і молоді з інвалідністю та залучатимуть їх до активного соціального
життя. Він розрахований на 64 місця.
Там функціонуватимуть відділення
ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, а
також служба соціального патронату.
Утримання Центру здійснюватиметься за рахунок бюджетних
коштів щорічно, починаючи з 2019
року. Видатки враховуватимуть при
складанні бюджетного запиту Дніпровською районною державною
адміністрацією. Крім того, у планах –
звернутися до Київського міського
фонду соціального захисту інвалідів
й інших організацій за допомогою у
фінансуванні придбання обладнання
для майбутнього Центру.
Ніна ГУЦУЛ

ДО ТЕМИ
За даними ООН, у світі налічується близько 450 мільйонів
людей із порушеннями психічного
та фізичного розвитку. Це 1/10
частина населення планети. Дані
Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) свідчать, що
3% дітей народжуються з вадами
інтелекту та 10% дітей – з іншими
психічними та фізичними вадами.
Всього в світі близько 200 мільйонів дітей із обмеженими можливостями.

СПОРТ-ТАЙМ 13

Вечірній Київ | 8 листопада 2018 року | №45 (19330)

КУМИРИ

Олена КОСТЕВИЧ
КОСТЕВИЧ::

пила в 10,2. Я і зараз намагаюся зайвий раз
не дивитися на монітор.
– Шлях до перемоги на цьогорічному
чемпіонаті світу видався дуже складним.
Як вдалося впоратися з усіма проблемами?
– Так, перемога далася важко, неначе
усе було проти нас. Спочатку пожежа на
У фіналі стартувала з восьмої позиції. Пе- тренувальній базі у Львові, яка перекреслила
ревага суперниць, яку вони здобули за плани підготовки. Оскільки я виступаю в
результатами кваліфікації, здавалася мені двох видах, потрібно було їздити між тинепереборною. Тому стріляла досить-таки рами у різних містах. І так вся збірна була
спокійно, працювала над технікою, як мені розкидана – хтось тренувався у Києві, хтось
сказав тренер. Після закінчення основного у Чернігові, а хтось у Львові. У фінальній
часу оголосили одразу три пеперестрілці зі мною
рестрілки – виняткова рідкість Я не пропустила
взагалі трапився курна ті часи. Я не знала, коли ще жодного трейоз – осічка. У мене
та в який момент потрібно нув
навіть на тренуваннях
нування, оскільки
стріляти. І весь час дивиніколи не було осічок,
є ду
дуже серйозною дівчиною
а тут не вистрілив палася на тренера. «Ще
і
по
поважаю
справу, якою за- трон. Втім, це не вибирано», – жестами пойм
ймаюся. Ніколи, навіть у ло мене з колії. Завдяки
казував він. Зараз
важ
важкі
хвилини не виникало паузі я зрозуміла, що
перед нами стоять
ба
бажання
кинути кульову мені потрібно вибити
монітори, що дозстрільбу
воляють побачитри з трьох. І коли я
ти всю необхідну
це зробила, то був ноінформацію, просуван
просування всіх вий емоційний сплеск. Цей момент став
учасників турнірною таб
таблицею. переломним. Я усвідомила, що це шанс і
А в Афінах була лише загаль- необхідно його використати. Було приємно
глядачів. стати чемпіонкою світу після паузи у 16
на таблиця, для гл
Ясна від
відійшла років! Тепер хочу повторити цей «трюк» і
подивитися, за з Олімпійським «золотом».
подивит
що їй нале– Як правило, стрільці дуже врівножить боро- важені спокійні спортсмени. А як ви
тися. Знан- відпочиваєте?
тися
величезне
– Характерно, що переважна більшість
ня, вел
бажання і близь- стрільців полюбляють читати. Навіть на
кість перемоги
перем
зі- змаганнях під час пауз багато хто з нас
грало із се
сербкою проводить вільну хвилинку за книгою.
злий жарт
жарт: вона Особисто мені дуже подобаються детекпотрапила лише в тиви. А улюблена книга – «Код Да Вінчі»
9,7. Натомість я нічого Дена Брауна. Взимку часто відпочиваю,
не знала про «золоту
«
катаючись на ковзанах. А ще я запеклий
боротьбу» і сп
спокійно автолюбитель. На жаль, вільного часу на
зробила свій постріл, потра- усі мої вподобання не так багато…

«Приємно стати чемпіонкою світу
після паузи у шістнадцять років!»
Олександр ПИРЛИК

Українські представники кульової стрільби першими завоювали
ліцензії на Олімпійські ігри 2020
року. Трапилося це на чемпіонаті
світу у вересні. Заповітні «перепустки» здобули Павло Коростильов і
Олена Костевич.
– Олено, Олімпіада у Токіо стане для
вас п’ятою у спортивній кар’єрі. Як вам
вдається так довго виступати на найвищому рівні?
– В першу чергу, допомагає висока
дисципліна. Я не пропустила ще жодного
тренування, оскільки є дуже серйозною
дівчиною і поважаю справу, якою займаюся.
Ніколи, навіть у важкі хвилини не виникало
бажання кинути кульову стрільбу. Та й мій
тренер Ігор Чередінов не дозволяє сумніватися у виборі. А втому перемагаю ще
більш інтенсивними тренуваннями. Якось
мені довелося почути, що, мовляв, стрільці
так перенасичені мовчанням і відносною
нерухомістю на тренуваннях, що потім
готові для розрядки бігати й стрибати. Не
знаю, як інші, а я розслабляюся практично
кожен день у тренажерному залі.
– Скільки років ви йшли до першого
олімпійського «золота»?
– Вісім. Спочатку захоплювалася іншими
видами спорту. Але одного разу (то була
ініціатива мами) пішла до тиру – просто
постріляти. І так сталося, що першим, кого
ми там зустріли, був мій нинішній тренер.

Перевагу ж кульовій стрільбі віддала через
рік. Паралельно займаючись тенісом, відчула, що вже не встигаю за «двома зайцями»,
тому зробила остаточний вибір. Цей вид
спорту більше підходить моєму характеру,
адже я спокійна та врівноважена.
– Тоді у Афінах ви перемогли представницю Сербії Ясну Секарич, яка була
визнана
на найкращою стрільчинею ХХ
століття…
тя…
– Мені
ені було 19, все навколо здавалося
новим,, дивовижним, незвіданим. Ми
з тренером
ером гадки не мали, що таке
Олімпійські
йські ігри і як до них підійти.
Тому і готувалися навпомацки, спираючись
сь не стільки на досвід, скільки
ск
к
на відчуття
чуття й інтуїцію. Коли мене
викликали
кал
а и на перестрілку, навіть
не знала,
ла, що за суперниця поруч. А
тим більше
льше уявити не могла, що
сербка Ясна Секарич визнана
кращою
ю стрільчинею
ХХ століття.
оліття.
Після поразки від нікому
тоді не
е відомої дівчини
івчини
вона до цього
часу зіі мною
не дуже
е охоче
спілкується.
ється. Я
розумію
ію її почуття.
Крім
м усього іншого, я взагалі не
уявляла,
ла, за яке саме
місце точиться боротьба.

ДОЗВІЛЛЯ

Розваги для офісних працівників
Фото Павла ПАЩЕНКА

Олександр ПИРЛИК

Бізнесмени та працівники
інтелектуальних професій
із задоволенням освоюють
«бокс для білих комірців» –
змагань представників «традиційних» професій, які, тим
не менш, продовжують або
ж лише нещодавно почали
відвідувати боксерський
зал. І це не дивно, адже
популярність такого явища
цілком обґрунтована.
Емоціональна розрядка, яку
отримує боєць, виходячи на ринг
проти такого ж, які він «ботана»,
просто колосальна. До того ж ризик
отримати серйозні пошкодження
мінімальний, бо це заборонено
правилами. Ще б пак, адже обличчя офісного працівника – це його
«візитівка», а вона з синцями під
очима виглядає не дуже гарно…
Мало хто знає, але в Києві вже
давно проводять подібні змагання.
Організатори зазначають, що охочих настільки багато, що звичайний
турнір довелося перетворити на
цілу Лігу.
– Перший подібний вечір боксу
провели у 2011 році. Тоді ми ледве
набрали кілька пар і всі поєдинки
завершувалися нічиїми. Згодом
кількість учасників почала збільшуватися і до нас почали надходити заявки від боксерів-аматорів
з інших міст. Так ми розширилися
до «Ліги боксу Білих комірців». Це
вже спільнота, яка об’єднала в собі

людей різного віку, професій та
соціального статусу, але з величезним змагальним духом і любов’ю
до боксу. Зараз нам все частіше
доводиться комусь відмовляти в
участі. Адже стандартний вечір
боксу Ліги розрахований максимум
на 10 поєдинків, а заявок на участь
часом вистачає на 20, – коментує
«Вечірці» президент Ліги боксу
Білих комірців Ігор Фаніян. Головне завдання подібних змагань
– показати або ж нагадати (тим,
хто в дитинсті вже займався єдиноборствами) учасникам, що навіть
звичайний програміст, бізнесмен
чи вчитель може виходити у ринг
і відчувати на собі усі принади
професійного боксера – спортивну втому і біль, смак перемоги та
оплески публіки.
– Правила змагань досить прості
– два супротивника, один ринг та
три раунди по 2 хвилини. Єдина
умова – бути хоч трохи обізнаним
з боксерською наукою. Адже для
нас найважливіше – це безпека

учасників, до того ж за боями зовсім «зелених» боксерів нецікаво
дивитися, – пояснює Ігор Фаніян.
Змагання серед «Білих комірців»,
як правило, проводять раз на три
місяці. Пари учасників відбирають
досить прискіпливо. Враховується
все – від фізичної підготовки на
даний момент до технічних та психологічних властивостей кожного
окремого спортсмена.
До речі, Ліга Білих комірців
відкрита не лише для чоловіків.
Віднедавна майже кожен вечір супроводжується хоча б одним поєдинком за участю представниць
прекрасної статі.
– Так, дівчат у нас не так багато, як чоловіків, але вони є і протистояння між ними викликають
неабияких ажіотаж серед вболівальників. Відкрию таємницю, на
майбутньому вечорі боксу, який
відбудеться 23 листопада у нас заплановано двобій... між вчителькою
та редактором одного з провідних
телеканалів країни. Погодьтеся,

звучить дуже інтригуюче, – розповідає
віце-президент Білих комірців Вікторія Ольшана.
Самі ж учасники
відзначають, що
змагання допомагають їм більш обдумано підходити
до тренувань і є
своєрідним звітом
перед собою за сотні
годин, проведених у
спортивній залі.
– У подібних змаганнях я братиму участь вже втретє, – говорить
власник компанії з постачання
фруктів Дмитро Осипов. – До
цього, більше року мріяв спробувати
свої сили, але постійно сумнівався,
чи варто. Одного разу я просто
вирішив придбати квиток аби хоч
поглянути, що собою являють «Білі
комірці», але мене вмовили пройти
тестувальний спаринг і вже за два
тижні я був не серед глядачів, а у
самісінькому рингу. Зараз, перед
поєдинком, я тренуюсь 5-6 разів
на тиждень. Планую й надалі активно виступати, адже мені дуже
імпонує організація поєдинків у
Лізі, особливо підбір суперників.
Спочатку ми приїжджаємо до них
у зал, проходимо кілька спарингів,
усе це записується на відео і неодноразово переглядається, а вже
потім підбираються рівні за силою
суперники – це дуже важливо, щоб
протистояння було максимально
видовищним для глядачів та цікавим для самих боксерів.

Дівчата і бокс
Цей проект об’єднає
на одному ринзі спорт
і яскраве шоу. А також
покаже, що жіночий
спорт, а у даному випадку бокс, нічим не
гірший, а подекуди й цікавіший
за чоловічий.
– Нашим спортсменкам
традиційно приділяли набагато менше уваги, ніж
чоловікам. Хоча у дівчат
теж є вагомі нагороди,
як на українському, так
і міжнародному рівнях.
Спортивні досягнення дівчат не викликають ніяких
сумнівів. Тому завдання
Ліги – продемонструвати
ці досягнення глядачам і
допомогти спортсменкам
стати відомими, – коментує
віце-президент проекту
Мирослава Пеганова.
У Лізі нашу країну представлятиме команда U.Lions,
до якої увійшли 9 титулованих українських спортсменок – Анна Охота, Тетяна
Коб, Сніжана Холодкова, Катерина Рогова, Анна Охрей,
Анна Лисенко, Марія Боруца,
Тетяна Шевченко. Очолила
команду Іванна Крупеня
– багаторазова чемпіонка
України і міжнародних турнірів, фіналістка чемпіонатів
Європи, майстер спорту з
дзюдо, боєць ММА.
Олександр ПИРЛИК
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«Кіноколо» знайшло кращих



В СТОЛИЦІ НАЗВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОЇ ПРЕМІЇ КІНОКРИТИКІВ

Марія КАТАЄВА

Марія КАТАЄВА

У вітчизняному кінематографі з’явилася ще одна
відзнака, яку дають кінокритики. З фільмів українського виробництва, що
вийшли за календарний
рік, 33 експерти визначили
лауреатів премії «Кіноколо» у номінації короткометражний, документальний
та повнометражний художній фільми, а також режисера і акторів.
Церемонія нагородження відбулася під час кінофестивалю
«Київський тиждень критики» в
кінотеатрі «Жовтень». Організаторами кінопремії виступили Спілка
кінокритиків України, Асоціація
«Сприяння розвитку кінематографа
в Україні» та компанія «Артхаус
Трафік». На премію номінувалися
стрічки українського виробництва,
які були показані в Україні з 1
жовтня 2017 року по 30 вересня
2018 року. До комітету «Кінокола»
увійшли кінокритики та кінознавці,
які є членами FIPRESCI; українські
кінокритики та журналісти. Назву
премія отримала від порталу Володимира Войтенка, що представляє
українське кіно в мережі.
– Зараз з’являється дедалі більше українських фільмів. Звісно,
про них пишуть, є осмислення
кінопроцесу. Глядачі завжди цікавляться кінокритикою, бо їм
потрібні орієнтири, – вважає кінознавець Володимир Войтенко.
– Якраз напередодні церемонії
ми юридично створили Спілку

кінокритиків України. Треба гуртуватися, випрацьовувати певний
кодекс, професійний і моральний.
Ми почали з премії. Щоб ті, хто
створює кіно, звертали увагу на
критику і з цього боку.
Премію за найкращий фільм
кінокритики присудили драмі «Донбас». Сергій Лозниця також відзначений як найкращий режисер року.
Цю художню стрічку Сергій Лозниця
створив на основі реальних подій.
І хоча подекуди вона виглядає як
документальна, це його авторська
позиція на тему, як війна змінює
людей. Подекуди з по-гоголівськи
гротескними образами.
Нагороди за найкращі акторські
роботи отримали Ірма Вітовська за
роль у фільмі «Брама» Володимира
Тихого та В’ячеслав Довженко,
виконавець головної ролі у «Кіборгах» Ахтема Сеїтаблаєва. Для

актора В’ячеслава Довженка це вже
друга кінопремія – в квітні за цю ж
роль він отримав «Золоту Дзигу».

Премію за найкращий
фільм кінокритики присудили драмі «Донбас».
Сергій Лозниця також
відзначений як найкращий режисер року.
Найкращим документальним
фільмом стала «Дельта» Олександра Течинського, в якому йдеться про буденне життя людей, що
живуть у дельті Дунаю (Вилково
та Вилківський район). Картина
вже має диплом FIPRESCI (головна
нагорода Міжнародної федерації
кінокритиків) та «Золотий Дюк»
за кращий український повнометражний фільм ОМКФ.

Стрічку Дмитра Сухолиткого-Собчука «Штангіст» назвали
найкращим короткометражним
ігровим фільмом. Історія про підготовку важкоатлета до відповідальних змагань і те, чим він готовий
заради цього пожертвувати, вже
цьогоріч перемогла в національному конкурсі КМКФ «Молодість» та
отримала Гран-прі Варшавського
фестивалю.
Премію «Відкриття року», яка
відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, вручили
Марисі Нікітюк за еротичну драму
про дорослішання «Коли падають
дерева».
Переможці отримали дипломи
та важкенькі статуетки «Кіноколо»
з бетону і металу.
– Нашій кінокритиці часто не
вистачає глибокого аналізу, а якщо
він є, то автори розбирають те,
що не вдалося в фільмі. Зазвичай
рецензії на картини в західній
пресі більш позитивні. За кордоном українське кіно люблять
і вважають вдалим феноменом,
відзначають його різноманіття,
– зазначив продюсер фільмів
«Брама» та «Коли падають дерева» Ігор Савиченко. – Ми експериментуємо з тим, що може бути
цікаво українському глядачеві в
майбутньому. «Браму», на мій
погляд, будуть наслідувати, бо
це «гоголівщина», суміш жаху,
комедії, містики, етніки. Це нам
близьке. «Коли падають дерева»
– перша в своєму роді еротична
драма дорослішання. Сподіваюся,
український глядач знайде щось
своє у вітчизняному кіно, якому
вдасться «відбити» його у американських стрічок.

ВЕРНІСАЖ

Жінки в мистецтві


З ЯКИМИ СТЕРЕОТИПАМИ БОРЮТЬСЯ ХУДОЖНИЦІ

Марія КАТАЄВА

В PinchukArtCentre відкрилася виставка «Свій простір», яка пропонує
погляд на позицію жінки в історії
українського мистецтва. Окрім творів сучасних авторів, представлені й
музейні роботи Марії Примаченко,
Катерини Білокур, Оксани Павленко.
Експозиція стала результатом роботи дослідниць Тетяни Кочубинської та Тетяни Жмурко.
Назва нагадує про есе Вірджинії Вулф «Своя
кімната», у якому письменниця критикує стереотипи про жінку-художницю в «чоловічому»
світі. Кураторки намагалися визначити, що є
зоною комфорту та свободи для жінок у мистецтві. Загалом показують твори 22 авторів.
Зустрічають відвідувачів яскраві образи
відтворених розписів Поліни Ралко, яка вкрила
ними свою оселю. Жінка все життя прожила
в містечку на Херсонщині, а творити почала,
коли залишилася на самоті. Малювала свою
родину, дивних тварин – однак оточуючі не
розуміли, навіщо вона це робить і вважали
трохи божевільною. Так само не мали змоги
стати професійними художницями Марія
Примаченко та Катерина Білокур, роботи
яких знаходяться по сусідству. Жінки стали
примітивістками, малювали і самовиражалися,
як вміли. Про обмеження йдеться і в роботі
«Мені добре» Марини Скугарєвої 1990-х років.
Художниця вишила автопортрет на подушці,
що розташована на металевому ліжку. І звідти
«дивиться» на портрети своїх друзів-чоловіків. З одного боку, вона під їх захистом, але

з іншого, знаходиться в некомфортних для
творчої реалізації умовах.
Виборче право в Україні жінки отримали
в 1917 році. Про боротьбу за права нагадує
картина Оксани Павленко «Хай живе 8 березня!», де жінки збираються на маніфестацію. А
серія радянських плакатів 1920-40-х показує,
як рівність жінок з часом формалізується,
перетворюється на порожні лозунги. Нищівну
політику щодо культури демонструє відео
Оксани Чепелик «Хроніки від Фортінбраса» за
філософським есе Оксани Забужко. Жінку, яка
уособлює культуру, захоплюють чоловіки-потвори, символи тоталітаризму. І піддають її

Чи стане сквером
«сіра зона»?

різним тортурам. Перформанс доповнюють
кадри з хроніки знакових історичних подій.
Жінки в СРСР не поступалися чоловікам –
прикладом цьому є художниця-монументалістка Ада Рибачук, фотографія якої представлена
на виставці. Співавторка «Стіни пам’яті» на
Байковому кладовищі, вона працювала пліч-опліч з чоловіками, не боячись висоти і фізичного
навантаження. Так само з нетиповими матеріалами працює і сучасна мисткиня Жанна
Кадирова, використовуючи бетон, асфальт
тощо. В роботах з серії Second Hand вона дала
друге життя керамічній плитці.
– Знімала кахель зі стін будівель, які змінили своє первісне призначення. Зокрема
це Дарницький шовковий комбінат, де зараз
знаходиться «Даринок». Там працювало 7 тисяч
людей, переважно жінки. А також з кінокопіювальної фабрики біля Довженко-центру,
яку нещодавно знесли. Поруч демонструються
фільми про історію цих будівель. Плитка на
манекені – з автостанції «Поліське». Наразі
це зона відчуження, – поділилася Жанна
Кадирова.
Тему репродуктивного насилля піднімає
Алевтина Кахідзе. Мова йде про стереотип,
що жінці обов’язково треба народити дитину
до певного віку. На відео художниця 44 рази
відповідає «ні» на запитання «Чи є у вас діти?».
– В Україні в клініках репродуктивної медицини 44 роки вважається межею, після якої
складно завагітніти. Доповнюють відео написи
– це мої спостереження. Що жінок постійно
запитують про дітей, а лікарі наполегливо
радять вагітніти після 35, незважаючи на те,
чи має жінка такі плани, – розповіла вона.
Третя частина виставки присвячена тілесності та природності. Роботи художників
– Оксани Казьміної, Анни Звягінцевої, Аліни
Капіци – демонструють, що саме цей простір
найбільш вільний та позбавлений кліше. Експозиція триває до 6 січня.

На ділянці по Рейтарській, 10-12 вже давно
існує закинуте місце, огороджене бетонним парканом. Митці ініціюють
створення тут громадського простору із офіційним статусом скверу, аби
врятувати і архітектурну
пам’ятку поруч.
Назвати сквер пропонують на
честь засновника Української
академії мистецтв Григорія Нарбута, який жив з 1917-го до 1920
року в сусідньому будинку за
адресою Георгіївський провулок,
11. На ділянці вже встановили
камінь із іменем українського
графіка, це стало символічним
початком ініціативи.
Створення скверу, за задумом активістів, має захистити
ділянку від забудовників та
дозволить облаштувати комфортний громадський простір
на вулиці. До ініціативи долучились локальні бізнеси з Рейтарської та місцеві мешканці.
Також ініціатори підготували
варіант оновлення скверу – з
прибиранням паркану, встановленням лав, облаштуванням дитячого майданчика та
лекторію.
– Є загроза, тому ми вирішили діяти на випередження,
– розповідає засновниця Мистецького центру «Локація»
Оксана Білоус. – Ця земля зараз
«сіра зона», вона нічия. Ми розуміємо, що плани на будівлю
великі. Але щоб побудувати тут
бізнес-центр чи готель, потрібна
ця земля для паркінгу. Ми написали звернення до депутатів
Київради, мера Києва Віталія
Кличка, в прокуратору. Вже зібрали близько тисячі підписів,
аби цій ділянці надали статус
скверу і назвали його ім’ям Георгія Нарбута. Він відновлював
культуру і створював синтез
мистецтв. Ми також створюємо
тут осередки і допомагаємо
один одному, продовжуємо його
справу. Наша мрія – аби дух
Нарбута існував на цій вулиці,
Додамо, що сказаним вище
події на старовинній київській
вулиці не обмежуються. У серпні
частину будівлі біля скверу на
Рейтарській, 11-б засквотували
– це сталось після виселення з
будинку мистецького простору Educatorium. Творці сквоту
«Речовий доказ» наполягають,
що відчуження майна відбулось недобросовісно, вимагають повернути будівлю місту
і створити сквер.
– 30 жовтня невідомі особи незаконно відключили від
електропостачання будівлю,
де знаходяться галереї. Цілком
ймовірно, що ці дії могли мати
місце за неофіційним узгодженням із енергетиками та ініційовані особами, які здійснювали
незаконну купівлю нерухомості
за заниженою вартістю, за фактом чого прокуратура розслідує
кримінальне провадження. І
саме ці люди бажають знести
низку будівель, що мають статус
пам‘яток архітектури, на вулиці
Рейтарській для подальшого
будівництва багатоповерхівок,
– заявляють на сторінці галереї.

АСОРТІ 15
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 8.11

п’ятниця, 9.11

неділя, 11.11

субота, 10.11

Ясно

Ясно

Хмарно

Атм. тиск 755
Вітер
(м/с) 2,1
о
Вологість
повітря (%) 63
о
Відчувається + 10

Атм. тиск 753
о Вітер (м/с) 2,0
Вологість
повітря (%) 65
о
Відчувається + 10

Атм. тиск 753
о Вітер (м/с) 3,0
Вологість
повітря (%) 87
о
Відчувається + 4

+10

+10

ЦІКАВО

+5

Сильна
хмарність
Атм. тиск 759
о Вітер (м/с) 6,0
Вологість
повітря (%) 77
о
Відчувається +4

 Вважається, що в’язання
було винайдено арабами, а від
них хрестоносці перенесли його
в Іспанію. Слово «в’язати» з’явилося в англійській мові тільки в
13 столітті.

 Світовою рекордсменкою за
швидкістю в’язання вважається
Міріам Тегелс з Нідерландів.
Вона може зв’язати 118 петель
за хвилину.
 В’язальна машина була винайдена в 1859 році (за часів
правління королеви Єлизавети)
священиком Вільямом Лі.
 В’язання з’явилося в Англії
в 13 столітті, коли цим способом
вироблялися повстяні головні
убори для солдатів і матросів.
Проте, в’язання не стало популярним методом створення
інших частин форменого одягу,
тому що виробництво сталевих
спиць було дорогим і складним
задоволенням.
 Королева Вікторія була
просунутою в’язальницею до
самої своєї смерті. Дійсно, в її
правління (1837-1901) всі види
рукоділля отримали розвиток,
включаючи в’язання, яке призвело до розквіту виробництва
в країні овечої вовни.

8 листопада Дмитра, Змитра
(Великомученика Дмитрія). Жіноче
свято. Проте з Дмитром пов’язані
завершальні обряди тваринників.
З цього дня свійських тварин уже
не вигонили на пасовиська. Господарі остаточно розраховувалися
з пастухами, а останні врочисто
святкували завершення сезону. До
Дмитра ще дозволялося засилати
сватів, а після цього починалися
запусти (заговини), а тому закінчувались і весілля.
 Цього дня не можна виконувати
справи, пов’язані з водою (купатися,
мити посуд, прати і т. ін.) – за
прикметами, воду на душі покійних
ллєш.
10 листопада – Параскеви.
В давнину селяни воліли прикрашати ікони святої Параскеви.
Говорили, що вона охороняє щастя
в домі і допомагає забезпечити
благополуччя сім’ї. Також Параскева відома як покровителька полів
і худоби. У цей день помолитися
святій відправлялися і люди, які
страждали від важких захворювань. Особливо це стосувалося
душевних недуг.
11 листопада належало стригти
овець. Також відправлялися до

церкви для того, щоб помолитися
Анастасії, яка вважалася покровителькою та заступницею вівчарів.
 Хмари низько рухаються по
небу – чекай похолодання.
12 листопада відзначали свято
рибалок і мисливців. У північних
областях саме зараз вони вирушали на зимовий промисел. З цієї
причини їм влаштовували пишні
проводи і застосовували різноманітні обряди, які, як вважалося,
допоможуть привернути удачу.
 Якщо підгодувати птахів – це
призведе до удачі у всьому.
14 листопада вшановується
пам’ять двох братів на ім’я Даман
і Косьма (Дем’ян і Кузьма). Вони
рано залишилися без батька, а вихованням дітей займалася мати
свята Феодотія. Ставши дорослими, Козьма і Дем’ян навчилися
лікарському мистецтву. Вони вели
праведний спосіб життя, за що
Господь нагородив їх даром зцілення хворих і немічних. Правда,
за допомогу брати ніколи не брали
грошей, за що в народі їх прозвали
безсрібниками.
 День теплий – зима не настане
до початку грудня, і в цілому буде
досить теплою.

СМАЧНОГО!

Готуємо сирник «Львівська пані»
Рецептів сирників є безліч. Кожна господиня готує його по-своєму – з маком, яблуками, сухофруктами, родзинками тощо.
«Вечірка» пропонує вам рецепт з мармеладом.
Інгредієнти:
Для сирної серединки: сир домашній – 500 г,
цукор – 2 / 3 склянки, яйця – 3 шт, цедра лимона – 1
шт, крохмаль – 1 ст. л, мармелад.
Для штрейзеля: вершкове масло – 80 г, цукор – 1
/ 3 склянки, борошно – 2 / 3 склянки, какао – 2 ст. л .
Приготування: сир, цукор , яйця викласти в один
посуд. Розтерти в однорідну, пишну, кремоподібну
масу. Додати крохмаль, цедру лимона, ретельно
змішати. Додати мармелад.
Приготувати штрейзель: вершкове масло натерти
на тертці. Додати до натертого масла борошно і цукор,

церті прозвучать як нові пісні,
так і перевірені часом суперхіти.
Святкова програма концерту –
це яскраве живе видовище, в
основі якого лежать оригінальна
сценографія і грандіозне музичне дійство, талант, невичерпна
енергія і любов.

ТЕАТР

ТРАДИЦІЇ

Ніхто точно не знає,
скільки в’язанню років,
але вважається, що воно
не настільки старе, як
ткацтво.

 В’язання спочатку було виключно чоловічим заняттям.

ІДОЛИ ВАЖКОГО
МЕТАЛУ

+5

Про в’язання

 Одним з перших зразків
стародавнього в’язання, яке
здійснювалося за допомогою
двох паличок, протягаючи петлі
через петлі, була пара бавовняних шкарпеток, вироблена
в Єгипті на початку першого
тисячоліття нашої ери. У багато таких шкарпеток вплітався
khufic (декоративний арабський
знак) — благословення, символ
відлякування зла або і те, і інше.

ВИСТАВКИ

руками перетерти
в крихту. Додати
какао, розтерти до
однорідності.
На дно форми для запікання
викласти половину шоколадного
штрейзеля, потім сирну масу з
мармеладом, ретельно розрівняти лопаткою, щоб не було порожнеч.
Накрити другою половиною штрейзеля.
Випікати 45 хвилин за температури 190 °С. Готовий
сирник піднімається вище форми і відстає від стінок.
Його треба повністю остудити, не виймаючи з форми.
Сирнику необхідно настоятися 5-6 годин щоби
він став щільнішим.

Посольство Норвегії в Києві
та галерея Triptych: Global Arts
Workshop запрошують вас на виставку IDOLS: The Art of Heavy
Metal, на якій уперше в Україні
буде представлено фотографії
відомої на весь світ музичної
фотохудожниці Естер Сеґарри
поряд з мистецтвом провідних
сучасних українських художників Микити Цоя (живопис) та
Ігоря Гречаника (скульптура).
IDOLS: The Art of Heavy Metal
представляє провідних андеґраундних музикантів хеві-метала,
знятих на плівку Естер Сеґаррою
протягом останніх 15 років. Картини Микити Цоя досліджують
сенсорний досвід шанувальників хеві-метала, «хедбенгерів»
(headbangers). Скульптури Ігоря
Гречаника розкривають міфологічні та окультні теми, якими
надихаються виконавці та фани
важкої музики.

КОЛІР ЕМОЦІЙ

В арт-центрі «Галерея ІЛЬКО»
відбулося відкриття виставки
графічних робіт угорської художниці Каталін Голло під назвою
«Рівновага». Виставка проходить
за підтримки Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород.
Каталін Голло народилась на
Закарпатті, мистецтво вивчала в Ужгородському училищі
прикладного мистецтва, але вже
понад 40 років живе в Угорщині.
За фахом вона — кераміст, але цієї
майстерності їй виявилося замало. Роботи угорської художниці
за допомогою ліній і штрихів,
контрасту кольору розповідають
про емоції, зафіксовані у певному
моменті. Графічні роботи Каталін
Голло є делікатними, тонкими,
правильними і промовистими,
і кожен, хто буде дивитися ці
твори, зможе побачити щось своє.

КОНЦЕРТИ
АКОРДЕОН ЗВУЧИТЬ
ДЛЯ БОГИНІ

8 листопада о 19.00 у Довженко-Центрі відбудеться концерт
найвизначнішого акордеоніста
білоруського музичного андеграунду – Єгора Забєлова, який
наживо озвучить шедевр китайського психологічного кіно
– «БОГИНЯ» (1934) режисера
Юнган У. Єгор Забєлов – один
із найоригінальніших акордеоністів у сучасній білоруській
музиці, який працює на межі
джазу, року та авангарду.

ВЕЛИКИЙ ЮВІЛЕЙ
«ФРІСТАЙЛУ»

На честь 30-річного ювілею
легендарної групи «Фрістайл» 9
листопада о 19.00 в Національному палаці мистецтв «Україна»
відбудеться великий святковий
концерт-зйомка! Привітати групу і заспівати разом приїдуть
зіркові гості, імена яких артисти
поки тримають в секреті. У кон-

«ЕРОТИЧНІ
СНИ НАШОГО МІСТА»

9 листопада о 19.00 Новий
український театр запрошує на
фантасмагорію для дорослих
«Еротичні сни нашого міста».
Герої вистави – люди, яких ми
зустрічаємо на кожному кроці,
– в метро, в офісі, в районній поліклініці або в себе у дворі. Можливо, навіть в своєму домі, навіть
у власній квартирі?.. Можливо, це
ми?! Дія у виставі відбувається у
двох вимірах – реальному житті
та фантасмагоричному світі снів.
Але саме світ снів нерідко є більш
реальним, ніж саме життя, адже
тут можна побачити справжнє
наше єство, без всіляких умовностей. А вранці прокидаємось
і знову з нами всі «свої» – наші
комплекси, страхи, втома, емоції… Та не бійтесь! Вихід є! За
рецептом – на виставу!

КІНО
«ДІВЧИНА
У ПАВУТИННІ»

Країна: США, Швеція, Великобританія, Канада, Німеччина.
Режисер: Федеріко Альварес.
У ролях: Сільвія Хукс, Клер
Фой, Лейкіт Стенфілд, Стівен
Мерчант.
Тривалість: 1 год. 52 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Дівчина з татуюванням дракона
хакерка Лісбет Саландер продовжує розслідування. Раптова смерть
видатного розробника штучного
інтелекту виводить Лісбет на слід її
найнебезпечнішого ворога, який,
мов павук, сплів для неї пастку…
Разом з напарником детективом
Блумквістом дівчина опиняється в епіцентрі глобальної змови
кіберзлочинців і корумпованих
чиновників.

«ХОЛОДНА ВІЙНА»

Країна: Польща, Франція,
Великобританія.
Режисер: Павло Павліковський.
У ролях: Іоанна Куліг, Томаш
Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша.
Тривалість: 1 год. 24 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Історія кохання між чоловіком
та жінкою різного походження
і темпераменту, які смертельно
несумісні і все ж приречені бути
разом. Події відбуваються на
тлі холодної війни 1950-х років
в Польщі, Берліні, Югославії та
Парижі – неможливі почуття в
неможливі часи.
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

9 листопада –
День української
писемності
та мови

12 – 18 листопада

ОВНИ рухаються шаленим

темпом, на ходу «переформатовуючись», сім’я нині
грає доленосну роль. Пристрасті
сягнули градусу кипіння, жадання
любові, сексу, романтики, дружби
і… матеріальних благ змішалися в
один клубок.

За православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця.
Справою життя Нестора стала книжна справа, складання літописів. «Велика буває користь
від учення книжного,– говорив
він, – книги наказують і вчать
нас шляху до розкаяння, бо
від книжних слів набираємося
мудрості й стриманості… Той,
хто читає книги, бесідує з Богом
або святими мужами». Преподобний Нестор мав знання з
історії, літератури, грецької
мови та богослов’я і справедливо вважався найосвіченішою
людиною Київської Русі кінця
XI – початку XII століття. Окрім
богословських знань, мав виняткові здібності до історії та
літератури, досконало володів
грецькою мовою. Збереглися
його життєписи святих князів
Бориса і Гліба, преподобного
Феодосія, перших преподобних
Печерських. Дослідники вважають, що саме з преподобного
Нестора-літописця і починається писемна українська мова.
Преподобний Нестор працював до останнього дня свого
земного життя. Мощі святого
покояться в Ближніх печерах
Києво-Печерської лаври.

ТЕЛЬЦІ, тема співпраці

з достойними партнерами
– найактуальніша. Постарайтеся вписатися в досвідчену
ділову команду. Однак обираєте
не ви, ініціатива належить іншій
стороні, тож аби виграти конкурс,
поводьтеся достойно.

БЛИЗНЮКИ одержимі

трудовою пристрастю і ризикують при безконтрольному розподілі сил згоріти, як
свічка, на роботі. А треба дбати за
особисте щастя, укріплювати шлюбні узи!

РАКИ «приречені» витати

на крилах наснаги, кохатися,
розважатися, забувши про
докучливі проблеми. Сприймайте
життя як театр, де можна блиснути акторським талантом, стати
режисером красивого сценарію,
перевтілившись в цікаву роль.

ЛЕВИ, тиждень промайне

Фото Олексія ІВАНОВА

СКАНВОРД
вирок суду
присяжних

поживний
напій із
молока

благородство, свято оберігайте свій високий лідерський рейтинг у соціумі! Успішна
перспектива самореалізації – це
навчання, опанування освітніх
царин, розширення кола знайомств.

несамовитість
журливий лад

ТЕРЕЗИ сяють чарівні-

здатність
людини
говорити
папір для
креслення
кущовий злак

12 календарних місяців
держак
шаблі
шукана
величина
(матем.)

пуща

амер. парний танець

німецький
лягавий
собака
титул монарха

грузинська
літера

ною самовіддачею, підводьте підсумки минулого
року, виправляйте ляпсуси, кайтеся в провинах. Коли жертвуєте
собою, прощаєте людей за їхні
капості, ви наповнюєтеся колосальною силою.

напій богів
(інд. міф.)
соляний
розчин

КОЗЕРОГИ, стати взір-

цевим другом – ось ваше
завдання! Людина без відданих друзів, мов дерево без коріння. Організуйте братський осередок із осіб, що мають аналогічні
погляди, інтереси, споріднені ідеали, і ніяка біда вас не спіткає.

глибини Землі

спішна робота на судні

місяць
(фран., іст.)
частка з
нульовим
спіном (фіз.)

єгип. богиня-кішка,
уособлення
світла

візерунок

ВОДОЛІЇ, кар’єрний ма-

різці в слонів
овочева
рослина
крісло
монарха
татарське
зілля

ріка з
водоспадами
(США)
танцювальний рух

рибальська
сітка
гектар

сяйво святих

слов’янський
Бог неба
(міф.)

СКОРПІОНИ на порозі

СТРІЛЬЦІ, живіть з пов-

гірська
вершина

декоративна
рослина з
великими
квітками

стю, впливати на вас, диктувати волю –неможливо.
Ключова тема тижня – матеріальні здобутки, натискайте на трудові педалі та завзято відбудовуйте
кар’єру, бізнес.
нового життя, магія впливу надзвичайна. Однак на
внутрішньому плані вирують карколомні емоції, руйнуючи впевненість у собі. Облиште, ви перша
скрипка в оркестрі!

канат

мультиплікатор

фасон
чоловічої
сорочки

в ретроспективному ракурсі, вимагаючи доопрацювання незавершених справ.
Озирніться назад, саме в родині
йде внутрішній процес «перезавантаження» вас як сім’янина.

ДІВИ, проявляйте чесність,

самохідна
машина

закріплює
детонатор
ручної
гранати

Щодо початку писемності в
українських землях тривають
наукові дискусії. Археологічні
знахідки засвідчують наявність
писемних знаків на глиняному
посуді, пряслицях, зброї тощо,
ще за трипільської доби.
Генеалогічно українська
мова належить до індоєвропейської мовної сім’ї. Про це
свідчать і архаїзми, і деякі
фонетичні та морфологічні
ознаки, які зберегла наша мова
протягом століть.
Давньою українською мовою
написані козацькі державні
документи й хроніки, створена
самобутня художня писемність
епох – від Івана Вишенського до
Григорія Сковороди. Українці
мають свою могутню класичну
літературу, визнаних світом
геніїв: Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя
Стефаника…
Колись цього дня віддавали
до школи дітей. Батьки зі школи йшли до церкви та ставили
свічку перед образом преподобного Нестора, вірячи, що він
допоможе дитині вивчитися. І,
що головне, вчитися все життя
багато, старанно і завжди. Адже
«користь від цього є велика»,
бо «Хто вчиться змолоду – не
зазнає на старість голоду».

ГОРОСКОП

українська
величальна
пісня (стар.)

мета, ціль

рафон у розпалі, нині вдала
пора для обрання роботи,
що є вашим вищим творчим покликанням. Визначайтеся, якщо
дозріли, міняйте спеціалізацію.
Без цього успішна самореалізація
надалі неможлива.

РИБИ, якщо вас турбує
сенс буття, власна місія на
цій Землі, з якою метою прийшли у цей буремний світ, що
зрештою зробили доброго заради
блага людства, а де нагрішили,
значить, ви рухаєтесь правильним
курсом.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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