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287 одиниць снігоприбиральної техніки
та 61 бригада з ручного прибирання
забезпечують безпечні умови руху
транспорту та пішоходів

Фото Павла ПАЩ
ПАЩЕНКА

Вчора з ранку в усіх районах дорожники обробляли дороги столиці посипальними матеріалами та очищали від снігу тротуари, зупинки
громадського транспорту, підходи до наземних і підземних пішохідних переходів, які обслуговують підприємства корпорації. До роботи задіяна як великогабаритна спецтехніка, так і невеликі маневрені снігоприбиральні машини, які дозволяють оперативно прибирати тротуари.
Нагадаємо, що підприємствами корпорації було підготовлено 370 одиниць спецтехніки для роботи у зимовий період, враховуючи, зокрема,
і навантажувачі посипальних матеріалів та снігонавантажувачі, що використовуються під час довготривалих інтенсивних снігопадів і для
робіт із вивезення снігу. Крім того, корпорацією у 2018 році були закуплені 44 трактори та 9 міні-навантажувачів для прибирання тротуарів і
зу
упинок гр
ромад
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СУСПІЛЬСТВО

Гарячі ціни за теплі
батареї
Тариф на опалення і гарячу воду зросте з січня. Збитки
«Київтеплоенерго» за листопад-грудень, спричинені подорожчанням газу для ТЕЦ і котелень з цього місяця на
23,5%, теж буде закладено в нову ціну теплових послуг
на 2019 рік. Про це повідомила фінансовий директор
підприємства Катерина Саркісова. То почім же буде тепло з наступного року?
Продовження на 5-й стор.

СИТУАЦІЯ

Сквер проти «монстра».
Хто переможе?


СУМНІВНИЙ ЗАБУДОВНИК БАЖАЄ
«ОЩАСЛИВИТИ» МІСТО ХМАРОЧОСОМ НА
ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОМУ СХИЛІ БОТАНІЧНОГО
САДУ

Продовження на 6-й стор.

ПРОЗА ЖИТТЯ

ЕКОЛОГІЯ

Квартири, де Теремки мріють про
прописалося чисті озера
Природа виявилася щедрою до жителів мікрорайону
літо
Теремки-2, подарувавши їм три озера та річку Навка.
Але останнім часом вони перетворюються із зони відпо

МЕШКАНЦЯМ БУДИНКУ НА
ОСОКОРКАХ ВДАЛОСЯ
ЗВЕСТИ ТЕПЛОВТРАТИ ДО
МІНІМУМУ

Підвищення ціни на газ для
населення і наступне здорожчання послуг із теплопостачання вчергове нагадало про
проблему енергозбереження й
енергоефективності. Для того,
щоб зменшити суми у комунальних платіжках, співвласники багатоквартирного будинку
на Осокорках активно взялися
за впровадження енергозберігаючих технологій.

чинку на зону екологічного лиха – міліють, забруднюються, стають небезпечними для водних мешканців.
Продовження на 12-й стор.

КУМИРИ

Еліна СВІТОЛІНА
СВІТОЛІНА::

«Перемога стала для
мене несподіванкою»
Цей рік міг стати для Еліни Світоліної провальним. Та
попри критику, 24-річна українка зуміла зібратися і перемогти на підсумковому турнірі WTA Finals у Сінгапурі.

Продовження на 11-й стор.
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Продовження на 13-й стор.
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СПІВРОБІТНИЦТВО

ПРОЕКТ

Метро на Троєщину –
крок за кроком
Київ отримав від China Railway International Group офіційний лист-підтвердження про завершення попереднього
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва четвертої гілки метро.
– Офіційно підтверджено завершення попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва четвертої гілки
метро. Крім того, під час зустрічі передали і, власне, пре-ТЕО. Цим
кроком обидві сторони – Київ та Китай – офіційно підкреслюють намір
зробити мрію про четверту гілку метро реальністю, – прокоментував
заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Нагадаємо, проект будівництва чергової лінії метро є стратегічним
питанням для столичної влади.

МЕТРО

Віталій Кличко німецьким інвесторам:
«Київ - надійний партнер, і наша співпраця
повинна розвиватися інтенсивніше»
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час
дискусії «Зовнішньоекономічний портал Баварія –
Україна», яка відбулась у
німецькому місті Пассау.
На заході були присутні понад
500 представників баварського
бізнесу, медіа, громадських діячів.
– Сьогодні понад 180 підприємств Баварії мають свої представництва в Україні, центральні
офіси яких працюють у Києві, а також є співвласниками українських
компаній. Баварські інвестори,

КОНКУРС

Експрес
отримав назву

Залізничний експрес, який
повинен з’єднати Київ з
аеропортом «Бориспіль»,
буде називатися Kyiv Boryspil
Express.
У конкурсі на назву швидкісного експреса, який курсуватиме між
Центральним залізничним вокзалом
і Міжнародним аеропортом «Бориспіль», взяли участь десять тисяч
користувачів Facebook.
Наголошується, що на даний момент фахівці «Укрзалізниці» активно
працюють над реалізацією цього
проекту. Новий маршрут повинен
зменшити залежність мандрівників
від міського трафіку, а також допоможе швидко і зручно дістатися до
головного аеропорту України.
Поїзди на маршруті «Київ-Пасажирський-Бориспіль аеропорт»
курсуватимуть з інтервалом 30-40
хвилин в години пік і з інтервалом
від 40 хвилин до 1,5 години – в інший час.

зокрема такі відомі підприємства,
як Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni,
Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI,
продовжують активно працювати
на нашому ринку, – сказав мер
Києва. – Також нещодавно в Києві
відкрили офіційне представництво
федеральної землі Баварія в Україні.
Саме для інтенсифікації співпраці
і залучення німецьких інвестицій
в економіку Києва, України. Наша
співпраця має бути справді взаємовигідною.
Прем’єр-міністр Баварії Маркус
Зьодер підкреслив, що Київ сьогодні
показує приклад у перетвореннях в

Україні і це важливо для подальших
реформ в країні.
– Київ – серце України, приклад
у перетвореннях. Якщо все успішно
буде в Києві, так само успішно буде
і в усій Україні. Ми зацікавлені в
стабільності, в економічних реформах, в подоланні корупції в Україні.
Особливу увагу приділяємо сьогодні
співпраці в сфері технологій, науки
і освіти, – зазначив Маркус Зьодер.
Віталій Кличко підкреслив, що
Україна продовжить зміни, які
сьогодні втілює в умовах російської
агресії, відстоюючи свою незалежність і територіальну цілісність.

КОРОТКО
 Реконструкцію дошкільного навчального закладу №652
на вул. Волго-Донській, 21-а (вул. Бориспільська, 28/1)
у Дарницькому районі заплановано завершити навесні
2019 року. Садок розрахований на 11 груп (210 місць), із них
дві групи – інклюзивні, з додатковими можливостями для
реабілітації дітей із проблемами опорно-рухового апарату.
Про це повідомив під час інспекції об’єкта заступник голови
КМДА Вячеслав Непоп.
 У столиці в 12 наземних пішохідних переходах облаштують
сенсорне освітлення, яке включатиметься за допомогою датчиків
руху. Нововведення допоможе знизити рівень нещасних випадків
і порушень із цієї причини. Крім того, це дасть змогу заощадити й
електроенергію – за рахунок датчику руху, який реагує на пішохода.
 Біля станції «Тараса Шевченка» на місці демонтованих
МАФів облаштували новий сквер. Тут проклали доріжки,
встановили лавки, облаштували газони.
 У Києві до кінця року планується встановити 30 павільйонів
очікування європейського типу із загартованого скла. Нові
зупинкові комплекси вже можна побачити на вул. Закревського
і біля станції метро «Дорогожичі». Вони складаються з сучасного
павільйону очікування і кіоску для продажу проїзних документів.
 КП «Київпастранс» встановило 97 інформаційних табло,
які призначені для відстежування маршруту наземного громадського транспорту. Надалі їхня кількість буде збільшуватись.
 28 430 запитів від фізичних, юридичних осіб та об’єднань
громадян було зареєстровано від початку дії Закону України
«Про доступ до публічної інформації» (з травня 2011 року) в
управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату КМДА. Про це повідомив керівник апарату
КМДА Дмитро Загуменний.

ДОБРОБУТ

Зарубіжні системи були дуже дорогими,
а ті, які коштували дешевше, як правило
займали одну нішу: управління кліматом,
охорони квартири і т. ін.

«Київметробуд» запропонував найнижчу ціну в тендері на будівництво ділянки
Сирецько-Печерської лінії
метрополітену від станції
«Сирець» на житловий масив Виноградар.
Траса ділянки буде проходити
по території Шевченківського і
Подільського районів. Передбачено
будівництво лінії метро з електродепо у Подільському районі

(ділянка від станції «Сирець» до
станції «Проспект Правди» з двома
станціями («Мостицька» і «Проспект
Правди») і ділянкою вилочного
відгалуження в бік станції «Виноградар» (1-а черга будівництва).
На участь в тендері на будівництво ділянки Сирецько-Печерської
лінії метрополітену від станції
«Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо подали
заявки три компанії з очікуваною
вартістю 5,993 млрд гривень.

ПЛАНИ

«Київавтодор» буде
ремонтувати Майдан
«Київавтодор» повідомив
про підготовку технічного завдання з розробки
проектно-кошторисної
документації капітального
ремонту Майдану Незалежності.
З огляду на значення, яке має
Майдан Незалежності для киян
та гостей міста, з метою якнайповнішого врахування пропозицій департаментів і відомств, чиї
інтереси можуть порушуватися

при виконанні капітального ремонту Майдану Незалежності,
поки виконується збір пропозицій відповідних організацій за
змістом завдання на розробку проектно-кошторисної документації.
В «Київавтодорі» підкреслили, що тільки після узагальнення
всіх отриманих пропозицій буде
завершена підготовка тендерної
документації, а на конкурсних
торгах буде визначений сам розробник проектно-кошторисної
документації.

ЗЕЛЕНА ЗОНА

На Виноградарі облаштовують
новий парк
На Виноградарі почалося облаштування скверу.
Зелена зона з’явиться на
перетині вулиці Світлицького та проспекту Свободи.
Автором проекту став студент
третього курсу архітектурного
факультету Київського національного університету будівництва і
архітектури. Щоправда, потім цей

проект допрацьовували професійні
проектувальники.
Завершити ремонт планують 31
грудня. В даний момент на території
скверу демонтують бетонні плити
і прокладають тротуарну плитку.
За планом передбачається озеленення, освітлення, лавочки та
урни. А також дитячий майданчик
з гойдалками. Всі доріжки в парку
будуть вести в центр зеленої зони.

ВІДЗНАКА

«Розумний» будинок працює на економію і безпеку
Будівельна компанія «Укрбуд»
розробила власну систему «розумного» будинку. Про це розповів
заступник гендиректора компанії
Сергій Бурлаков.

«Київметробуд» переміг
в тендері

– Ми звернули увагу на український
стартап CLAP. Це система бездротових
датчиків, що працюють без батареї до 5
років і за допомогою мобільного додатка,
– пояснив Сергій Бурлаков. – Крім того,
система «розумного» будинку захищена
від злому. Також завдяки такій системі
можна запобігти затопленню квартири,
пожежі, вона, наприклад, може автоматично
перекрити воду.

Kyiv City Guide отримав
престижну нагороду
Мобільний додаток Kyiv City Guide (Київський міський гід) отримав високу
оцінку highly commended («настійно рекомендуємо») на церемонії вручення
Міжнародної туристичної премії 2018 у Лондоні.
У номінації «Найінноваційніше використання технології в межах міста» брали участь
6 проектів, і «золото» завоювала компанія Google. Мобільний додаток, розроблений за
підтримки Управління туризму та промоцій КМДА, був схвалений журі та відзначений як
високотехнологічний і сучасний продукт, рекомендований до використання.
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ЕКОЛОГІЯ

ДАТА

Новий електрофільтр
дозволить знизити рівень
шкідливих викидів

Мер зауважив, що цього року
в рамках інвестиційної програми
ТОВ «Єврореконструкція», що є
власником Дарницької ТЕЦ, розпочато впровадження комплексної реконструкції газоочисного
обладнання ТЕЦ. Зокрема реконструкція передбачає будівництво
п’яти нових електрофільтрів, які
значно знизять рівень шкідливих
викидів та дозволять відійти від
технології складування золи.
Проектування, встановлення
та налагодження електрофільтра
було здійснене за кошти ТЕЦ.
Ще 4 електрофільтри планують
встановити протягом наступних
трьох років – до кінця 2021 року.

Також у рамках реконструкції
ТЕЦ передбачається будівництво установок сіркоочищення й
азотоочищення та рекультивація
золовідвалу – озера «Гарячка».
– Це ключова програма для
того, щоб у Києві було чисте повітря. І ми маємо робити все можливе, аби робота Дарницької ТЕЦ
відповідала європейським стандартам, – сказав Віталій Кличко.
За словами міського голови,
прогрес у вирішенні екологічної
проблеми, що десятиріччями
існувала на лівому березі Києва,
став можливим завдяки спільній
роботі міської влади, ТОВ «Єврореконструкція», НКРЕКП та
місцевих мешканців-активістів.
Міська влада очолила координацію процесів, зокрема – затвердження інвестпрограми на
державному рівні.
Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ
постачає тепло у Дніпровському
та Дарницькому районах для
близько 270 тисяч жителів лівобережжя.

НАГОРОДА

Відзначили переможців
проектів Громадського
бюджету
Авторам-переможцям Громадського бюджету-1 та Громадського бюджету-2 вручили нагороди від КМДА.
– Громадський бюджет – це унікальний інструмент
демократії, який дозволяє мешканцям втілити в життя
ідеї з розвитку міста. Саме кияни знають, як зробити їхній
двір, район та місто загалом кращими! Я щиро радий, що
такий інструмент працює у столиці на благо киян, – зазначив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.
За результатами голосування у Громадському бюджеті-1
перемогли 62 проекти, у ГБ-2 – 141 переможець, а у ГБ-3
отримав перемогу 341 проект.
– У голосуванні за проекти першого Громадського
бюджету взяла участь майже 51 тис. киян, у другому –
більше 131 тис., а у третьому Громадському бюджеті
проголосували понад 154 тис. осіб. Така динаміка свідчить
про інтерес киян до проекту та бажання змінювати місто
на краще, – підсумував Дмитро Загуменний.

ІНІЦІАТИВА

Молоді – правова
грамотність

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що допоможе
знизити рівень шкідливих
викидів на Дарницькій
ТЕЦ більш ніж у 30 разів.
Про це мер Києва Віталій
Кличко заявив після огляду електрофільтра.

21 листопада – День Гідності та Свободи

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету Міністрів
України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. На Мадані зібралося декілька сотень,
а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції. Після того як 29 листопада на Євромайдані відбувся
мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада вночі
відбувся розгін майданівців. Стало зрозуміло, що країна рухається до авторитаризму, засадничі принципи якого відчуло на
собі українське суспільство: зневага до прав людини, корупція, свавілля правоохоронних органів, репресії проти незгідних.
Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими.
13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про День Гідності та Свободи». Метою
запровадження пам’ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму й мужності
громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її
європейського вибору.

КОМУНАЛКА

Лічильники полагодить місто.
Востаннє!
Із понад дванадцяти тисяч будинкових лічильників тепла, які
перебувають на обліку «Київтеплоенерго», 2327 не годяться для
зняття показників. Що викликає неабияку стурбованість мешканців цих будинків, адже платня за «радянським» нормативом
споживання теплоносія, як показує практика, значно вища від
реального. Хто допоможе киянам?
Згідно з новим законом про комерційний облік комунальних послуг, тепер
приладами у будинкових теплопунктах
мають опікуватися – встановлювати,
повіряти, ремонтувати – самі мешканці. Витрати на це відтак вилучено
зі структури тарифу на опалення. Тепер будинкові лічильники – власність
жителів. Однак не всі ще підзаконні нормативні акти щодо механізмів реалізації нововведень схвалені
урядом. Зважаючи на «білу пляму»
житлово-комунального права, члени
профільної комісії Київради погодили
використання «Київтеплоенерго» 24
мільйонів гривень з метою приведення
лічильників до ладу.
У Департаменті жилого-комунальної
інфраструктури КМДА склали відповідний графік. І, як пообіцяв директор

департаменту Дмитро Науменко,
усі понад дві тисячі лічильників будуть відновлені до кінця року. Спершу
проведуть повірку 1217 з них, згодом
відремонтують 706 поламаних, а насамкінець куплять 404 для тих будинків,
де тепломіри влітку викрали злодії.
Чиновники попереджають, що цього
року таку роботу за бюджетні кошти
проводять востаннє. Із 2019-го турбуватися владі про це просто забороняє
закон, у якому передбачено, що комерційні (тобто будинкові) прилади
обліку утримуються в справному стані
за рахунок внесків співвласників багатоквартирних будинків.
У Києві проблема з крадіжками лічильників – дуже гостра. У середньому щодня без тепломіра опиняється
один-два будинки. Найгірші справи

у Деснянському і Святошинському
районах. Крадії працюють дуже вміло,
на відміну від правоохоронців. Скажімо, нещодавно за одну ніч в будинку
на Донецькій, 57-а, без лічильників
залишилися троє з п’яти під’їздів.
«Жоден лічильник поліцією на сьогодні, на жаль, не знайдено», – зітхає
заступник директора Департаменту
ЖКІ Сергій Мрига.
У КМДА радять киянам встановлювати в теплопунктах сигналізацію.
Більше того, міська влада готова відгукнутися на прохання загальних зборів
мешканців будинку і встановити відповідне обладнання, що коштує 10-12
тисяч гривень, за кошт міста. Киянам
доведеться лише сплачувати по кілька
гривень щомісячної абонплати.
Олег ПЕТРЕНКО

Учасниками проекту LAW IN FORCE стали студенти неюридичних спеціальностей і школярі
старших класів. Автором ініціативи виступила
громадська організація «ДАКУС» і Київський
молодіжний центр.

БУДІВНИЦТВО

ІСТОРІЯ

Курс навчав молодь
основних
механізмів
захисту прав
людини у
щоденних
ситуаціях:
прав споживача, творця
інтелектуальної власності, звичайного Інтернет-користувача, пересічного громадянина.
Програма курсу передбачала навчання у різних форматах, зокрема відбулись інтерактивні лекції, презентації,
дискусії. Протягом 5-ти лекцій школярі та студенти
здобули знання з основоположних прав людини, дізнались про способи захисту власних прав. По завершенню
теоретичної частини найкращі студенти курсу відвідали
Верховну Раду України та Конституційний Суд України.

Київський медуніверситет одержав кредит
в 1,3 млн євро на будівництво нового корпусу.

На Андріївському
узвозі у будинку,
5/31 відкривається культурно-інформаційний
центр Старого
Подолу.

Медуніверситет
отримав кредит ЄБРР
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
підтримав перший проект в сфері освіти в Україні –
кредит буде спрямований на будівництво нового навчального корпусу Київського медичного університету.
Кредит наданий на 5 років. Новий корпус площею
4,2 тис. кв метра забезпечить навчальними місцями
понад тисячу студентів.
– Як повідомили представники медуніверситету,
великий попит з боку іноземних студентів до навчання
у вищому навчальному закладі, на деяких спеціальностях їх частка досягає 35%, – зазначив радник із
зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов.
Проект отримав перший грант на передпроектну
підтримку в рамках ініціативи ЄС # EU4Business.

Інформаційний центр
познайомить з Подолом
Фото Павла ПАЩЕНКА

У будівлі вже зроблений ремонт коштом
місцевого бюджету.
Адже вона перебуває
у власності Київського науково-методичного центру з
охорони, реставрації та використання пам’яток історії,
культури і заповідних територій.
В Центрі можна буде отримати інформацію про пам’ятки
старого Києва та Подолу. З початку 2019 року там будуть
працювати наукові співробітники та екскурсоводи, тож
можна буде замовити екскурсію.
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Що нового
у районах столиці?
За останні роки Київ суттєво змінився. З’являються якісні дороги, відкривається багато нових об’єктів соціально-культурного призначення. Збільшилась кількість місць для проведення вільного часу
на свіжому повітрі та зменшилася кількість вулиць і площ з кіосками та торговими ятками. Саме
столичні райони створюють атмосферу великого міста, розвиваються, змінюються та мають свої
«родзинки». Отже, Київ впевнено крокує до змін, міська влада працює над тим, аби в короткий
термін зробити його справді комфортним містом.

Голосіївський район
Володимир П Р О К О П І В, депутат
Київради:
– Щоб записатись на курси і майстер-класи Центру активного довголіття
Голосіївського району, звертайтесь за
номером тел. 257-70-23. А також записуйтесь на комп’ютерні курси «Вік мрії
не завадить», які ми відкрили з моєю приймальнею рік
тому на Великій Китаївській, 83. Зараз у нас вже навчаються більше 100 чоловік, але місце знайдемо. Запис за
номером 221-64-45. Дякую всім причетним за створення
цікавих можливостей для наших сучасних пенсіонерів.

Дарницький район

Володимир ГОНЧАРОВ, депутат
Київради:
– «КОТедж» для котиків з’явився у
Дарницькому районі на Ревуцького, 27.
З настанням холодів саме час подбати
про беззахисних тваринок, у яких немає домівок та дбайливих господарів.
Така хатинка дасть можливість пухнастим друзям легше
перезимувати. Друзі, кожен із вас може приєднатися до
догляду, допомогти прибрати чи нагодувати котиків.
Чудова ідея Лариси Дегтярьової.
Микола КАЛАШНИК, керівник апарату Дарницької РДА:
– Відбулося урочисте відкриття
спортивного клубу «Сильна Нація»
на просп. М.Бажана, 32-а. Це ще один
клуб за програмою «Безкоштовний
спорт дітям» – третій у Дарницькому
районі столиці! Більше 200 діточок загалом тепер зможуть тренуватися безоплатно. Метою Олексія Паращенка,
засновника й головного ідеолога проекту, є надання
якісного фізичного та духовного виховання як можна
більшій кількості дітей. Саме в них ми бачимо запоруку
здорового майбутнього України!

Деснянський район
Юрій ЗУБКО, депутат Київради:
– На розі вулиць Електротехнічної
та Пухівської буде новий майданчик
для вигулу собак. Заради цієї мети ми
влітку бігли марафон, збирали кошти,
дозволи, шукали ділянку. Чотирилапі терпляче чекали, щоб мати такі ж
умови, як і європейські цуцики. Зовсім скоро тут буде
спеціально обладнана для делікатних потреб територія.
Київ – цивілізоване місто.

Дніпровський район
Олесь МАЛЯРЕВИЧ, депутат Київради:
– Розпочали повну реконструкцію
популярного русанівського дитячого
майданчика між РБ-10 та ДНЗ-576.
Коли моїм дітям було 1-6 років, це
був їх найулюбленіший майданчик.

Нарешті вдалось передбачити на це бюджет і зробити
повноцінну реконструкцію. Роботи будуть завершені до
15 грудня 2018 року! Бюджет 590 тисяч гривень. Виконавець – завод «Брама» (м. Бровари). В 2019 році будуть
повністю відновлені пішохідні доріжки на відрізку: Шамо
7-РБ10-РБ 6-РБ4-РН8/1.
Олександр Х А Р Ч Е Н К О, депутат
Київради:
– Навіть на вихідних робітники
працювали на заміні вікон в будинку
на Будівельників, 5. Так, вперше за
понад півстоліття. До речі, тривають
роботи з заміни вікон також у інших
будинках Соцмістечка: вул. Будівельників,12-б (під’їзди
5, 6), вул. Григорія Чупринки, 8, бульв. Верховної Ради,
16, бульв. Верховної Ради, 16-б, вул. Мініна, 4. У сусідніх
будинках після установлення нових енергозберігаючих
вікон у місцях загального користування мешканці дійсно
задоволені – встановлені не лише якісні вікна, а й зроблені
гарні відкоси. А в дитсадочку №368 на бульварі Верховної
Ради тривають капітальні ремонти даху. Роблять якісно,
як для себе.

Оболонський район

Подільський район

Дмитро БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ, радник
Київського міського голови:
– На місці демонтованих МАФів
на станції метро «Тараса Шевченка»
з’явився новий сквер! Були облаштовані
доріжки, встановлено лавки, зроблено
озеленення території. Крім того, цей
сквер – прекрасний приклад того, як місто успішно взаємодіє з чесним і законним малим бізнесом. Так, біля
виходу з метро вдалося зручно для проходу розташувати
законні МАФи, які платять в бюджет міста, незаконні
ж були всі демонтовані. Нагадаю, минулого тижня на
місці прибраних незаконних кіосків біля станції метро
«Політехнічний інститут» теж з’явився сквер. Такими
діями місто продовжує виконувати дану раніше обіцянку
про те, що Київ буде містом парків і скверів, а не МАФів.

Святошинський район
Володимир КАРЕТКО, голова Святошинської РДА:
– Відкриття Veteran Hub – першого
відкритого простору для ветеранів та
громадських організацій, що працюють
з українськими захисниками. Час роботи – з 10.00 до 19.00 на 20-му поверсі
«Олівця» (вул. Ю. Іллєнка, 42, колишня вул. Мельникова).
Працюватимуть сім днів на тиждень, без вихідних! Veteran
Hub відкрили у партнерстві Фонди Олени Пінчук і Віктора
Пінчука, ГО «Побратими». Працюватимуть у ньому із
відвідувачами, зокрема, 7 громадських організацій, що
опікуються проблемами ветеранів. Veteran Hub також
працюватиме як освітня платформа.

Солом’янський район

Владислав МИХАЙЛЕНКО, депутат
Київради:
– Хто ще не бачив оновлену дитячу
бібліотеку на Оболоні (просп. Героїв
Сталінграда, 51-б) – запрошую подивитися. Закликаю всіх заповнити цей
простір книгами! Бібліотечні фонди
дуже скромні, нових видань і періодики категорично
не вистачає.

Печерський район
Ярослав ДІДЕНКО, депутат Київради:
– Кіно на Печерську буде! Сьогодні
в Печерській райдержадміністрації
відбулася зустріч щодо відновлення
роботи кінотеатру «Зоряний». Кінотеатр буде, а не черговий хмарочос.
Вкрадений фонтан біля «Зоряного» ми
повернули в комунальну власність. Власники кінотеатру
(вже не забудовники, а ресторатори), які купили його рік
тому, поінформували нас про те, що ними підписаний
меморандум про відновлення роботи кінотеатру з Держкіно та гарантують за свій рахунок відновити кінотеатр,
фонтан та забезпечити їх ефективне функціонування.
Заплановані 4 кінозали з дитячою зоною.

Андрій АНДРЄЄВ, депутат Київради:
– Ми зареєстрували петицію, яка має
на меті перейменувати парк імені Миколи Островського та присвоїти йому ім’я
видатного українського громадсько-політичного діяча – Левка Лук’яненка.
Парк площею 4 га, що простягнувся
між Солом’янською вулицею та Повітрофлотським проспектом – це одна із візитівок Солом’янського району.
Йому має бути присвоєне ім’я справжнього українця,
незламність та стійкість духу якого надихає кожного з
нас. Відповідно до порядку найменування вулиць в Києві,
щоб присвоїти об’єкту ім’я фізичної особи, має пройти, як
мінімум, два роки з дня смерті людини. Цього часу якраз
достатньо, щоб пройти шлях від петиції до відповідного
рішення Київської міської ради. Щоб парку присвоїли
ім’я Левка Лук’яненка, за 90 днів нам необхідно зібрати
10 000 підписів.

Шевченківський район
Дмитро БАНАС, депутат Київради:
– У нашому мікрорайоні цього року
модернізовано освітлення на вулиці Татарській. Наступна на черзі –
Овруцька, ми плануємо, що до кінця
року тут також буде оновлена система
вуличного освітлення. А загалом у
столиці вже модернізували освітлення на понад 230ти об’єктах. Це робить рух на вулицях безпечнішим, а
місту дозволяє заощаджувати на електроенергії до 30
% бюджетних коштів.

СУСПІЛЬСТВО
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Гарячі ціни за теплі
батареї
Олег ПЕТРЕНКО
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Три шляхи
до одного
заводу
Олег ПЕТРЕНКО

Тариф на опалення і гарячу воду
зросте з січня. Збитки «Київтеплоенерго» за листопад-грудень,
спричинені подорожчанням газу
для ТЕЦ і котелень з цього місяця
на 23,5%, теж буде закладено
в нову ціну теплових послуг на
2019 рік. Про це повідомила фінансовий директор підприємства
Катерина Саркісова. То почім же
буде тепло з наступного року?
Цифри називають різні. Директор
дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко вважає, що
«вартість тепла зросте на 20%, і це вже
практично вирішене питання, бо в тарифі
за тепло сидить на 85% вартість газу».
Та не газом єдиним визначається собівартість централізованого опалення
та гарячого водопостачання. Скажімо,
ліквідація однієї аварії в тепломережах
обходиться «Київтеплоенерго» у понад
десять тисяч гривень. А їх восени, при
запуску теплоносія і відновлення гарячого водогону, сталося понад п’ять
тисяч. Всі ці витрати, звісно, «лягають»
на собівартість послуги. Якщо їх закласти

в тариф, то разом із подорожчанням
газу ціну теплових послуг доведеться
збільшувати на 35%.
– Це тільки, аби покрити собівартість,
не кажучи про інвестиційну складову,
модернізацію, – каже гендиректор «Київтеплоенерго» В’ячеслав Бінд.
Якщо ж латати всі діри в тепловому
господарстві, які дісталися комунальному
підприємству в спадок, не за кошт міського бюджету, а перекласти на гаманці
споживачів, то, за підрахунком депутата
Київради Володимира Левіна, тариф
«може скакнути у 2-3 рази, і центрального
опалення не стане, а кияни опалюватимуть квартири… паркетом».

Пан Левін вважає, що в таких умовах
Київрада має вплинути на формування
тарифу на тепло, адже тепер цю послугу
надає комунальна, а не приватна компанія. Фінансовий директор же «Київтеплоенерго» Катерина Саркісова не
погоджується з депутатом. За її словами,
на 80-85% теплового тарифу міська влада
жодним чином не може вплинути. Бо
то – газ, вартість якого встановлюють на
Печерську, а не на Хрещатику. А решту
15-20% хоч би й цілком компенсував міський бюджет – знижка вийде невеликою.
Як би хто не рахував складові нових
тарифів, останню крапку в цій дискусії
зрештою поставить НКРЕКП.

• КОМЕНТАР
«Вечірка» попросила експерта з енергетичних питань, екс-члена Нацкомісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Володимира Євдокімова поділитися досвідом, як після подорожчання газу формуються тарифи на комунальні послуги, що значною мірою залежать від вартості блакитного палива? І на скільки все-таки може подорожчати опалення після останнього
23-відсоткового підняття ціни газу:
– У НКРЕКП є порядок перегляду тарифів, де зазначено, що коригування вартості послуг теплопостачання – обов’язкова умова
після зміни ціни палива. Відтак регулятор має почати відповідну
процедуру перегляду тарифу. Однак при цьому інші витрати,
скажімо, на ліквідацію аварій в мережах тощо, потрібно включати в тариф вже після опалювального сезону. А наразі компанія
повинна мати ресурс на це, передбачивши відповідні витрати ще
до початку сезону. Тому вартість теплопостачання у відсотковому
відношенні не повинна подорожчати більше, ніж подорожчав газ.
Тобто не більше 23%.
Чи може міська влада впливати на ціну теплових послуг? Може.
Власник компанії визначає відповідну політику її роботи. Але,
за законом про теплопостачання, вартість послуг цієї компанії
повинна бути економічно обґрунтованою, вона не може бути

збитковою. Не повинно виникати так званої різниці в тарифах без
джерел її покриття. Іншими словами, не може тариф бути меншим
за витрати. Адже якщо в «Київтеплоенерго» не стане коштів, щоб
розрахуватися за газ, то НАК «Нафтогаз», згідно з законом про
ринок природного газу, може не видати так звану номінацію, тобто
припинити чи обмежити газопостачання.
Отож, коли депутати говорять, мовляв, давайте не піднімати тарифи, то нехай відразу вкажуть, де джерело покриття цієї різниці.
Безкоштовного нічого не буває. Якщо корову лише доїти, а не
годувати, то вона не лише припинить давати молоко, а зрештою
помре. Популістські ігри з тарифами не приведуть до кращого. Інша
справа, що депутати Київради мають змогу контролювати витрати
комунального підприємства, яке повністю підзвітне їм, і таким чином
стримувати, так би мовити, його апетити і, відповідно, ріст тарифів.

Третині киян «навішали» боргів


ЯК ПЕРЕВІРИТИ, СПРАВЖНІ ВОНИ ЧИ ВИГАДАНІ?

Олег ПЕТРЕНКО

310 тисяч столичних домогосподарств, тобто 31 відсоток киян,
мають заборгованість за опалення і гарячу воду перед колишнім
постачальником теплових послуг
ПАТ «Київенерго». Про це стало
відомо після підписання мирової угоди між «Нафтогазом», КП
«Київтеплоенерго» і ПАТ «Київенерго» та передачі від останнього до комунального підприємства
електронної бази розрахунків
киян, зокрема дебіторської заборгованості споживачів. Чи всі
борги там реальні? Якщо є сумнів, де шукати правди?
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури КМДА на вимогу депутатів Київради має підготувати інструкцію-роз’яснення для киян щодо того, де,
як і коли можна зробити звірку показників
лічильників із нарахуваннями у платіжках
та підписати відповідні акти.

– Сьогодні весь Київ переймається
звірками. Про неправильні нарахування
говорять у кожній маршрутці і в кожному
ліфті. Навіть у ліфті мерії зустрів громадянку, яка прийшла скаржитися: твердить, що ніколи не мала заборгованості,
справно платила, а отримала платіжку
з 8 тисячами боргу. Люди не довіряють
нарахуванням, а тому припинили платити,
бо вважають, що якщо хоч одну платіжку
заплатив за новим рахунком – значить,
визнав борг. Треба максимально кинути
всі сили на звірку. І «Київтеплоенерго»
має бути в цьому зацікавлене, бо гроші
підуть до нього тільки після якісної звірки і справедливих нарахувань, – вважає
секретар Постійної комісії Київради
з питань ЖКГ і ПЕК Олег Костюшко.
Допоки інструкцію ще пишуть, фінансовий директор КП «Київтеплоенерго»
Катерина Саркісова розповіла, що треба
робити киянам, які сумніваються щодо
нарахувань «Київенерго» .
– Як відбувається цей процес? Людина
приходить в «Центр комунального сервісу» і робить заявку на звірку показників
лічильників. Заявка передається на оп-

рацювання в абонслужбу «Київтеплоенерго», зокрема в РТМ на місцях. Звідти
приходить спеціаліст, проводить звірку, і
заявник отримує документ-підтвердження про стан показників приладів обліку
у його квартирі. Потім людина отримує
фінальний документ про перерахунок,
тобто про те, вона винна чи їй винні
(якщо є переплата). Під ним має підписатися співробітник «Центру комунального
сервісу», у якого є офіційна довіреність
від «Київтеплоенерго».
За словами пані Саркісової, абонслужби «Київтеплоенерго» в районах, тобто
при РТМах, загалом налічують сімсот
працівників, які мають право на зняття
показників лічильників, прийом заявок
на їх повірку тощо, і несуть відповідальність за це.

На конкурс із будівництва сміттєпереробного заводу в Києві не подався
жоден з інвесторів. Але за два роки
підприємство таки може з’явитися
в столиці, ставши своєрідним муніципальним прикладом реалізації
проекту за принципом державно-приватного партнерства. Адже
фінансувати будівництво планують
навпіл з міської казни та за кошт
акціонерів ПАТ «Київспецтранс». На
базі останнього і мають намір звести
сучасний комплекс за 60 мільйонів
євро (майже два мільярди гривень).
Відповідний проект рішення за дорученням
Постійної комісії Київради з питань ЖКГ і ПЕК
готують у мерії. Акціонери «Київспецтрансу»,
за словами голови правління ПАТ Андрія
Грущинського, не лише висловили готовність
взяти участь у проекті, а вже провели попередні
переговори про кредит від Європейського банку
реконструкції і розвитку, дослідили морфологію
сміття в усі пори року, опрацювали варіанти
розташування заводу, підготували фінансову
модель функціонування підприємства та визначилися з технологією переробки.
Це буде не спалення, як на заводі «Енергія»,
а механіко-біологічна переробка: сортування,
перетворення органіки на компост і біогаз, а
також захоронення біологічно неактивних,
інертних до довкілля залишків. Останніх, як
вважає Грущинський, буде не більше, ніж 40%.
В Україні немає аналогів таких підприємств,
за приклад взято технологію сміттєпереробних
заводів у польській Стальовій Волі та німецькому Гамбурзі.
«Київспецтранс» майже півстоліття вивозить
київське сміття, за радянських часів навіть було
монополістом у столиці. 51% його акцій наразі
належать міській громаді, решта – приватним
акціонерам. У такій пропорції, наголошує Андрій
Грущинський, останні пропонують Київраді
розподілити й фінансову ношу. Чи готовий до
цього міський бюджет? Із таким запитанням і
завітав до мерії голова правління ПАТ.
– Ми визначили три шляхи – інвестиційний
конкурс, будівництво на базі «Київспецтрансу» і
реалізація проекту суто за міські кошти. Спершу
випробували можливість залучення інвестора.
Конкурс відбувся, хоч він ще не закритий, але
пропозицій фактично немає. Із зрозумілих
причин: діюче законодавство, передусім новий
закон про житлово-комунальні послуги, не дає
можливості інвестору гарантувати повернення
інвестицій. Як висновок, на підставі цього конкурсу запропонуємо зміни до законодавства,
які будуть напрацьовані спільно з фахівцями
компаній, які все ж цікавилися конкурсом, – каже
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. –
Залишається два шляхи. Зокрема й пропозиція
«Київспецтрансу». Потрібна згода Київради.
Отже, шість компаній із міжнародним ім’ям
відмовилися від участі в конкурсі, а вітчизняне, суто міське підприємство береться за цю
невдячну справу. Чому? «Ми мусимо створити
альтернативу полігону №5, що в Підгірцях, який
закриваємо. А також сподіваємося на ухвалення
пакету законопроектів, що вже в парламенті,
котрі дадуть можливість місту гарантувати для
заводу необхідні об’єми сміття і справедливу
оплату за відповідні послуги», – каже Андрій
Грущинський.

Є ЗАПИТАННЯ
Валерій ГУМАНЕНКО, депутат Київради:
– Європейський досвід нам не дуже підходить, бо
навіть у Польщі тариф на вивезення сміття в десятки
разів вищий, ніж у Києві. Побудувати завод ми зможемо, та чи функціонуватиме, чи не зупиниться він
через те, що кияни не здатні будуть сплачувати за
утилізацію сміття?
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Сквер проти «монстра».
Хто переможе?


Фото Павла ПАЩЕНКА

СУМНІВНИЙ ЗАБУДОВНИК БАЖАЄ «ОЩАСЛИВИТИ»
МІСТО ХМАРОЧОСОМ НА ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОМУ
СХИЛІ БОТАНІЧНОГО САДУ

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Зважаючи на юридичні
маніпуляції, наша столиця
може втратити майже два
гектари землі поблизу Ботанічного саду імені Гришка. Йдеться про подальшу
долю мальовничого скверу,
на який поклав око білоцерківський забудовник –
ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (ІБК). Чи
вдасться врятувати зелену
зону від варварського знищення?
«ПЕЧЕРСЬКИЙ
БАСТІОН»

Сьогодні це питання розглядається у суді, до якого звернулися
представники ІБК. Головна мета
забудовників – відмінити рішення
Київради про надання статусу скверу ділянці на вулиці Вільшанська,
2-6 у Печерському районі. Боротьба
за цей ласий шматок землі триває
вже не один рік.
Раніше (у 2013 році) міськрада
теж надавала цій ділянці статус
скверу. Проте дане рішення ухвалили з технічною помилкою: у
ньому невірно вказали розмір території. Користуючись помилкою,
забудовники не полишали спроби
вкрасти землю у столиці. На свій
бік вони переманили декількох
суддів Господарського суду: нехтуючи нормами законодавства,
ті ігнорували рішення міськради
і порушували процедури виділення землі з метою узаконення
будівельних махінацій. «Це ще раз
вказує на необхідність термінового
очищення суддівського корпусу
України від корумпованих суддів.
Громада буде вимагати проведення
перевірки дії усіх посадових осіб
та суддів, які були задіяні в цій
будівельній афері», – повідомив
юрист Громадської організації
«Звіринецький сквер» В’ячеслав
Денисов.
Як стало відомо нашому кореспондентові, декілька років тому
на вулиці Вільшанській повинні
були звести гігантський хмарочос
у вигляді житлового комплексу
«Печерський бастіон». Ці плани

зіпсувала прокуратура, яка звернулась до суду з вимогою визнати
недійсним договір оренди. Річ у
тім, що проект землевідводу не
було погоджено з природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органами охорони
культурної спадщини, архітектури
та містобудування.
Проте згодом до боротьби за
землю долучилось ТОВ «Український фонд розвитку регіонів»:
його представники подали позов із
проханням переглянути справу за
«нововиявленими обставинами».
Під час судового розгляду було
встановлено, що прокурорську
перевірку землевідводу здійснили
ще в 2007 році (через листи-звернення киян і народного депутата
Андрія Шкіля). Але, як заявили
представники ТОВ, про ці факти
особисто їм стало відомо лише
нещодавно від «Прайм-Девелопмент» – інвестора забудови спірної земельної ділянки. Отож, суд
прийняв такі докази й вирішив,
що прокуратура (котра захищала
інтереси Київради) пропустила
строки позовної давності.
Як дізналась «Вечірка», власниками ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» є ТОВ «Інноваційна
будівельна компанія» (ІБК), ТОВ
«КУА «Капітал Інвест» та кіпрська
компанія «Гріффіт Лімітед». Щодо
«Прайм-Девелопмент», то це також
досить загадковий інвестор: раніше
він називався то «УКО-Інвест», то
«Сфера-Сіті» і при цьому належав

особисто Анатолію Войцеховському – сумнозвісному організатору
низки афер, по яких відкрито кримінальне провадження за самовільне будівництво й відмивання
грошей. На даний момент власність
«Прайм-Девелопмент» заведена на
британську «Адвіум Інвестментс
ЛТД»: вона належала белізькому
офшору Gevers Invest LTD, а потім
її переписали на номінального директора Пракаша Джанчандані (на
якого свого часу було оформлено
близько двох десятків компаній).

«ПОЧЕРК»
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО

Згідно з журналістським розслідуванням, власником ІБК як
безпосередньо, так і через низку
компаній-«прокладок» (у тому
числі двох кіпрських) є такий собі
Автанділ Хачідзе, який також «прославився», але вже іншим скандальним проектом на Печерську. В
2009 році, діючи через підставних
осіб – жителів Білої Церкви, він
приватизував 12 земельних ділянок
(по 10 соток кожна) на зсувонебезпечних схилах в охоронній зоні
ботсаду імені Гришка, у районі

провулка Бастіонного (вздовж паркану ботсаду з боку Липової алеї).
Там також простежується спроба
розпочати незаконне зведення
гігантської багатоповерхівки,
внаслідок чого виникла загроза
знищення Звіринецьких пагорбів.
За словами активістів, нахабний
і цинічний забудовник тероризує
київську громаду понад 12 років.
Намагаючись «народити» гігантський хмарочос поблизу ботсаду,
представники ІБК вдаються до
численних дій, характерних для
«почерку» сумнозвісного забудовника Войцехівського: цілеспрямовані руйнування природного
ландшафту, створення аварійної
ситуації на зсувонебезпечному
схилі, постійні спроби підкупів
можновладців, правоохоронців,
суддів, державних реєстраторів
та нотаріусів із метою підробки
документів, здійснення шахрайства
та інших незаконних дій.
Щоб захистити зелену зону від
зазіхань сумнівного забудовника,
Київрада надала їй статус скверу. На підтримку цього рішення проголосувало 67 депутатів і
міський голова Віталій Кличко.

• ДУМКИ ВГОЛОС
Депутат Київради Наталія МАНОЙЛЕНКО:
– Земельній ділянці, розташованій на вулиці Вільшанській, надано статус скверу ще 23 травня 2018 року. Наприкінці червня-2018 це рішення Київради набуло чинності. В цей же час ТОВ
«Інноваційна будівельна компанія» подало до Господарського суду Києва позов щодо визнання
договору оренди ділянки поновленим на десять років. Я звернулась до суду з проханням залучити
мене як депутата (що представляє інтереси громади) до справи. Мою заяву було задоволено.
Наразі триває судовий розгляд.
Минулого тижня у Фейсбуку з’явилося повідомлення громадського активіста Георгія Могильного про те, що ТОВ
«ІБК» подало до Окружного адміністративного суду Києва позов про скасування рішення Київради щодо надання
земельній ділянці статусу скверу. Головуючим суддею призначено Руслана Арсірія, відомого численними «дивними»
рішеннями на користь забудовників. Суддя вже встиг задовольнити клопотання забудовника про визнання справи
«малозначною», щоб провести її розгляд у порядку спрощеного провадження, без виклику до суду сторін та проведення судового засідання, тобто лише за наявними в справі матеріалами.
Зважаючи на це, я звернулася із заявою, аналогічною до тієї, що була подана до господарського суду, – про
залучення мене до справи у якості третьої особи (без самостійних вимог на стороні Київради). Особисто я як
депутат робитиму все, що в моїх силах, щоб допомагати киянам.

Проте забудовники знову намагаються заручитись підтримкою
суду. Щоб відновити дію договору
оренди землі на Вільшанській,
вони хочуть відмінити рішення
міськради щодо надання земельній ділянці статусу скверу. У цьому
процесі ставка зроблена на декого
з «суддів», які вже «засвітилися»
завдяки доволі дивним вердиктам на користь забудовників. Чи
зможуть такі служителі Феміди в
черговий раз винести «потрібне»
рішення?
Очевидно, тишком-нишком
зробити це вже не вийде. Адже
на захист скверу піднялися громадські активісти. Вони встановили новий факт беззаконня: до
Єдиного Держаного реєстру прав
на нерухоме майно безпідставно
внесено запис про те, що договір
оренди земельної ділянки на вулиці Вільшанська поновлено на 10
років – з січня 2017 року по січень
2027 року. Після цього Департамент земельних ресурсів КМДА
подав скаргу до Адміністративної
комісії при Міністерстві юстиції з
метою скасування неправомірно
зробленого запису.
Як показує практика, боротьба
із такими свавільними забудовами
є довгою, тяжкою і виснажливою.
Адже на їх стороні – величезні тіньові кошти. Але кияни не здаються, борються за столицю, її зелені
пагорби та мальовничі історичні
ландшафти. За це їм – низький
уклін і подяка.

P.S.

Хоча Київрада змінила
цільове призначення
землі на спірній ділянці, проте досі
невідомо, що робити із закладеними фундаментами будинків
та забитими сваями. І зрештою,
незрозуміло, яким чином повернуть кошти інвесторам – тим
киянам, які вклали реальні кошти
у віртуальні квартири.

А БУЛО ЦЕ ТАК

Дерева рубали, тріски летіли,
а «квадрати» продавали
Житловий комплекс «Печерський
бастіон» будується в безпосередній
близькості від ботанічного саду (3
тис. квартир загальною площею
380 тис. кв. м). Він із самого початку
опинився в епіцентрі гучних акцій
протестів громадськості.
Усе це розпочалося ще за часів мера Черновецького: земельну ділянку, що належала
до території зелених насаджень, надали
в оренду ТОВ «Інноваційна будівельна
компанія» під забудову. Як пізніше було

встановлено судами, зазначене рішення
було ухвалено із грубим порушенням норм
земельного та містобудівного законодавства.
Забудовники розпочали роботи «традиційним» винищенням зелених насаджень.
Водночас пустили під бульдозер споруди
на навколишніх прибудинкових територіях.
Потім провели дорогу до об’єкта, яка пролягла
впритул до однієї із житлових багатоповерхівок. Ще на етапі закладки фундаменту
розпочались піар-акції щодо реалізації майбутніх квартир. Вартість одного квадратного
метра складала 16 тис. грн. Незважаючи на

відсутність дозвільних документів і навіть
самого проекту будівництва, дерева рубали,
тріски летіли, а «квадрати» продавали.
Місцевих жителів навколишніх будинків стурбували такі плани – зведення на
зсувонебезпечних плавунах гігантського
хмарочосу на 380 тисяч квадратних метрів.
Адже це загрожувало не лише спотворенням
місцевості та повним знищенням зеленої
зони і природного ландшафту, але й руйнацією навколишніх будинків. Незважаючи
на відсутність дозвільної документації,
забудовник вирубав на ділянці сотні бага-

торічних і цінних порід рослин, зруйнував
різні споруди на території будинку №23 на
вулиці Бойчука (колишня – Кіквідзе).
Коли будівельна афера вийшла за рамки конфлікту з місцевими мешканцями,
столичній владі нарешті вдалося відібрати скандальну ділянку у забудовника. Це
рішення базується на чіткій юридичній
аргументації: спірна земля насправді знаходиться у комунальній власності міста,
починаючи з січня 2017 року. На даний
момент ніяких прав на неї у жодних осіб
немає. Колишній орендар не отримав переважного права на поновлення договору
оренди, оскільки протягом тривалого часу
навіть не сплачував визначену договором
орендну плату, а також постійно порушував норми земельного, містобудівного та
природоохоронного законодавства.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

програма телебачення

24.11.18
 1+1
06:00 ТСН
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»,
92 серія
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 Маріччин кінозал.
Мультфільм «Маша і
Ведмідь»
10:00 «Світ навиворіт:
Бразилія», 6 серія
11:00 «Світ навиворіт: Індія»
16:00 Сем Вортінґтон
у фантастичному
бойовику Джеймса
Кемерона «Аватар»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:40 «Ліга сміху-2018»
01:45 «Українські сенсації»
04:45 «ТСН-Тиждень»

 2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «102. Поліція» 16
09:05 «Загублений світ»
12:00 «Шалені перегони»
13:00 Х/ф «Винищувачі»
14:45 Х/ф «Я, робот»
16:50 Х/ф «Робокоп»
18:50 Х/ф «Робокоп-2»
21:00 Х/ф «Робокоп-3»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
00:00 «Змішані
єдиноборства. UFC FN.
Magny-Ponzіnіbbіo»
02:30 «Облом.UA»

 ICTV
04:15 Скетч-шоу «На трьох»
04:25 Скарб нації
04:35 Еврика!
04:45 Факти
05:10 Інсайдер
07:00 Т/с «Відділ 44»
10:50 Скетч-шоу «На трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
13:40 Х/ф «Міцний горішок»

16:10 Х/ф «Міцний
горішок-2»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20:35 Х/ф «Міцний
горішок-3: Помирати з
піснею»
23:25 Х/ф «Коммандос»
01:10 Х/ф «Апокаліпсис
наших днів»

 Інтер
02:50 Х/ф «Дорога моя
людина»
04:30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
06:00 «Мультфільм»
06:30 Х/ф «Без року
тиждень»
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 «Творчий вечір
Костянтина Меладзе.
Останній романтик»
16:00 Х/ф «Фото на
документи»
18:00 Т/с «Своя правда»
1-2 сс.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Своя правда» 3-4
сс. Заключна
22:30 Х/ф «Влітку я віддаю
перевагу весіллю»
00:20 «Речдок»

 ТРК «Київ»
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 «Вікно в Європу
Михайла
Поплавського»
15:35 «Ювілейний концерт
гурту «Фрістайл»
18:20 Х/ф «Салма та Салім»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорт-тижневик»
21:50 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
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
05:10 Стендап-шоу
05:59 Kіds Tіme
06:00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
07:19 Kіds Tіme
07:20 М/ф «Втеча з планети
Земля»
09:10 М/ф «Як приборкати
дракона»
11:10 Х/ф «Глибинний
підйом»
13:10 Х/ф «Прометей»
15:30 Х/ф «Чужий:Завіт»
18:10 Х/ф «Зоряні війни:
Пробудження сили»
21:00 Х/ф «Бунтар один.
Зоряні війни: Історія»
23:50 Х/ф «Супер 8»
02:00 Зона ночі

 НТН
05:45 Х/ф «Ідеальний
чоловік»
07:25 Т/с «Коломбо»

10:55 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
12:35 Х/ф «В останню чергу»
14:15 Х/ф «Танцюй, танцюй»
16:55 Х/ф «Ханна. Досконала
зброя»
19:00 Х/ф «У зоні особливої
уваги»
20:55 Х/ф «Хід у відповідь»
22:30 Х/ф «Доберман»
00:35 Х/ф «Револьвер»
02:35 «Речовий доказ»

 СТБ
05:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07:40 Все буде смачно!
09:45 Караоке на Майдані
10:45 МастерШеф
17:55 Слідство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсів
21:00 Один за всіх
22:15 Х-Фактор
02:40 Х-Фактор. Підсумки
голосування

 ТЕТ
06:00 Мультиранок
09:45 М/ф «Енчантімалс:
Рідний дім»
11:00 Чотири весілля
16:00 Х/ф «Вихід: Боги та
царі»
19:00 Одного разу під
Полтавою
22:30 Х/ф «Я – початок»
00:45 Х/ф «Дика»
03:00 Панянка-селянка
04:00 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» з
Катериною Трушик
11:00 «Репортер». Новини
11:15 «LIVE».

НЕДІЛЯ
12:00 «Репортер». Новини
12:10 Інтерв’ю с Юлією
Литвиненко
13:00 «Закрита зона» з
Володимиром Арьєвим
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 с Юлією
Литвиненко
18:00 Ток-шоу «Ехо України»
21:00 Ток-шоу «Підсумки
тижня»
23:00 «ВАТА-шоу»

 Україна
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:45 Т/с «Інша я»
12:50 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»
17:00 Т/с «Сліди в минуле»
(1,2 серії)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Сліди в минуле»
(закл. серії)
23:00 Х/ф «Прикмета на
щастя»
01:00 Історія одного
злочину-4
02:00 Телемагазин
02:30 Історія одного
злочину-4

11:15 Д/ц «Світ дикої
природи»
11:45 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2018»
11:50 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак українською
13:20 Телепродаж
13:45 Погода
13:50 #ВУКРАЇНІ
14:20 Перший на селі
14:55 Кліпи учасників
Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2018»
15:00 Фольк-musіc
16:00 Телепродаж
16:15 Щоденник Дитячого
пісенного конкурсу
«Євробачення-2018»

16:25 Кажу любов. Даріна
Красновецька
17:00 Дитячий
пісенний конкурс
«Євробачення-2018».
Фінал
19:20 Шахтарська зміна
19:50 Погода
20:00 Д/ц «Ігри імператорів»
21:00 Новини
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром
21:55 Д/ц «Неповторна
природа»
22:55 Д/ц «Незвичайні
культури»
00:00 Телепродаж «Тюсо»
01:10 Новини
01:35 Д/ц «Орегонський
путівник»
02:05 Д/ц «Смаки культур»
02:30 Д/ц «Смачні історії»
03:00 Новини
03:20 Погода
03:30 Світло

 UA Перший
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Доброго ранку, Країно!
07:00 Новини
07:10 Доброго ранку, Країно!
08:00 Новини
08:10 Доброго ранку, Країно!
09:00 Новини
09:10 Доброго ранку, Країно!
09:30 Погода
09:35 Х/ф «Ісус. Бог і
Людина»
реклама

СМАЧНОГО

Готуємо рульку
у мультиварці

АФІША
ВИСТАВКИ

В арт-центрі Павла Гудімова «Я Галерея» відкрився проект Альбіни Ялози
«ave eva». Виставка поділена на дві зали.
В одній історія жінок представлена як
механізм, що має злагоджену структуру й узгоджену послідовність дій. У
другій залі облаштовано простір саду,
увінчаний віддзеркаленим написом
avemaria, що оприлюднює присутність
тут іншої жінки — Єви. І як у кожному
механізмі знайдуться вади, так і садок
може виявитися не таким затишним, як
на те очікуєш.

такль «Запрошення на страту» молодого прогресивного київського театру
«Мізантроп» – це черговий виклик сучасному театральному суспільству. На
цей раз, вирішивши перенести на сцену
фантасмагоричний і парадоксальний
світ одного з найбільш незвичайних
романів Володимира Набокова, автори
і постановники дерзнули остаточно
стерти межу між драматичним театром,
балетом, мюзиклом, цирковим шоу і
кабаре. Головний герой Цинциннат Ц.
потрапляє під суд за «гносеологічну
мерзенність» і «непрозорість». Процес
над героєм ведеться за неіснуючими
законами, і смертний вирок камуфлюється фразою: «з люб’язного дозволу
публіки, вам надінуть червоний циліндр». По ходу дії все ясніше стає, що
навколишній світ ілюзорний і являє
собою набір норм і правил, які суперечать мінімальному здоровому глузду.
Правилам підкорюються швидше пародії
на людей, маски – персонажі вистави.
Слідувати загальнолюдській логіці й
моралі вдається лише головному герою.
Проте, він піднімається на ешафот, де
йому повинні будуть відрубати голову.

КОНЦЕРТИ

КІНО

МЕХАНІЗМ ЄВИ

Мультиварки вже давно стали
добрими помічниками на багатьох
українських кухнях. Тому давайте
спробуємо приготувати у мультиварці свинячу рульку.
Вона буде ніжною, соковитою, з ледь вловимим тонким ароматом темного пива. Найкраще, звісно, використовувати непастеризоване,
живе, однак і пляшковий варіант підійде
непогано. Адже після тривалої термічної
обробки усі пивні нотки повністю переходять у рульку.

Інгредієнти: 1 свиняча рулька – 1000-1200
г., 6-8 зубців часнику, сіль, спеції за смаком,
0,5 мл темного пива.
Приготування: Свинячу рульку помити,
ножем зробити маленькі надрізи у шкірці,
посолити, натерти спеціями та подрібненим
часником і залишити маринуватися на 1-2 год.
В каструлю мультиварки покласти мариновану рульку, залити пивом. Закрити кришку,
обрати режим «випічка» або «смаження»
тривалістю 2 год.
Через 1 годину мультиварку відкрити,
перевернути рульку і залишити допікатися
ще на 1 годину.
Після звукового сигналу перші 30 хвилин
мультиварку не відкривати. Тоді обережно
дістати гарячу рульку і викласти на тарілку.

ЧАРИ ПРИБАЛТІЙСЬКОЇ ДІВИ

15 листопада о 19.00 в Палаці «Україна» вперше на українській сцені виступить найвідоміша естонська співачка
Анне Вескі. Анне Вескі безперестанно
заряджає глядача оптимізмом, в її піснях
завжди можна почути радісні ноти, а її
чарівний голос, легкий прибалтійський
акцент виділяють її серед всіх артистів.
Анне Вескі з тих виконавців, кого впізнають по голосу з першої ж ноти.

ТЕАТР
«ЗАПРОШЕННЯ НА СТРАТУ»

15 листопада о 19.00 на сцені Київської Малої Опери йтиме новий спек-

«ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ:
ЗЛОЧИНИ ҐРІНДЕЛЬВАЛЬДА»

Країна: США.
Режисер: Девід Єйтс.
У ролях: Джонні Депп, Джуд Лоу, Едді
Редмейн, Езра Міллер, Кетрін Вотерстон,
Ден Фоґлер, Елісон Судол.
Тривалість: 2 год. 15 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Перший фільм закінчився тим, що Ньют
Скамандер разом з МАКОСША (Магічний
Конгрес США) спіймав найнебезпечнішого
темного чарівника Ґелерта Ґріндельвальда.
Проте Ґріндельвальд все ж зумів утекти і
ще більше загорівся бажанням правити
світом! Він згуртував навколо себе чимало
однодумців, що бажають лиш одного –

домінування чистокровних чарівників
над немагічними істотами.

Перешкодити планам Ґріндельвальда
може тільки один чарівник – Албус Дамблдор. Він об’єднується зі своїм колишнім
студентом Ньютом Скамандером, який,
незважаючи на небезпеку, прагне перешкодити планам темного мага.
Магічний світ дедалі більше розколюється, і любов та вірність навіть найрідніших та найближчих людей пройде
серйозне випробування.

АНОНС
МАЙСТЕР-КЛАС
«ЖИТТЄЛЮБА»

Благодійний фонд «Життєлюб» запрошує всіх людей 50+ на безкоштовну лекцію
з мобільної грамотності. На майстер-класі,
що пройде 22 листопада, розкажуть, як, не
виходячи з дому, записатися на прийом
до лікаря через онлайн-сервіс Helsi. Ви
дізнаєтесь, як саме користуватися сайтом, обирати потрібного вам лікаря, час
прийому і не витрачати півдня в чергах
у поліклініці.
Чекаємо на вас за адресою: Повітрофлотський проспект, 10 о 10.30. Вхід на
лекцію безкоштовний, але за попередньою
реєстрацією за телефоном (044) 244-02-89.
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Квартири, де прописалося літо


МЕШКАНЦЯМ БУДИНКУ НА ОСОКОРКАХ ВДАЛОСЯ ЗВЕСТИ ТЕПЛОВТРАТИ ДО МІНІМУМУ

Петро ЗУБЕНКО

Підвищення ціни на газ
для населення і наступне
здорожчання послуг із
теплопостачання вчергове
нагадало про проблему
енергозбереження й енергоефективності. Для того,
щоб зменшити суми у комунальних платіжках, співвласники багатоквартирного будинку на Осокорках
активно взялися за впровадження енергозберігаючих
технологій.
На вулиці мороз і холодний
вітер, а в квартирах 20-поверхового будинку на вулиці Григорія
Ващенка, 5 – літо. Температура
не опускається нижче 20-22 градусів… при вимкнених батареях
опалення. «Секрет» простий – тут
звели до мінімуму тепловтрати.
А головне, після впровадження
енергозберігаючих заходів мешканці будинку почали платити за
опалення у кілька разів дешевше –
10-12 грн з квадратного метра.
– Завдяки участі у програмі
співфінансування «70х30» торік
ми поставили двері, – каже голова

правління об’єднання Віталій
Бондар. – «Теплий кредит», який
оформили в банку ще на початку літа, маємо отримати через
тиждень.
Будинок на Ващенка, 5 – більшменш новий. У кожній квартирі
встановлений лічильник тепла.
Півзими в половині квартир повністю вимкнене опалення. Але
температура не опуститься нижче
20 градусів, запевняє голова ОСББ.
– Кожен оплачує, що «намотав»
його лічильник, плюс покази загального лічильника, – розповідає
Віталій Бондар. – Сума показів
будинкового лічильника ділиться
на всі квартири. Припустимо, загальний намотав 150 Гкал, а сума
квартирних лічильників – 100 Гкал.
Різниця 50 Гкал розбивається на
всіх пропорційно. Щоб зменшити
витрати, ми замінюємо дерев’яні
вікна і двері від забудовника. За
місяць хочемо впровадити частину заходів із автоматизації і
доутеплення труб у коридорах.
У багатьох старих будинках «теплий» кредит використовується
на утеплення фасадів. У цьому
будинку забудовник, на щастя,
не «схалтурив», утеплив фасад
10-сантиметровим шаром мінвати.
Вже через те будинок сам по собі

теплий. Тому залишилось тільки
посилити ці заходи, щоб вони сумарно зменшили втрати тепла до
мінімуму.
Але на практиці буває по-різному. Скажімо, в одній квартирі
живе сім’я з малими дітьми, якій і
1,5 Гкал за місяць буде мало, а сусіди зверху і знизу використовують
по «нулях». А є ще п’ять квартир
субсидіантів, які, щоб випалити
«норму», змушені навіть відкривати вікна.
– Ось зараз похолодало, і ми
запустили опалення на мінімальній температурі, – каже голова
ОСББ. – Один мешканець телефонує: мовляв, маленькі дітки,
дайте ще тепла, у квартирі лише

21 градус. Кажу: лише?
А пів Києва сидить на
18! Ми включили на мінімумі, включіть у себе
в квартирах обігрівачі. В
Європі стандарти на опалення – 14-16 градусів. А
в нас всі хочуть грітися
і якнайменше платити.
В будинку встановлені
балансувальні клапани,
модернізована система
гарячого водопостачання (вмонтовані циркуляційні насоси, частотний
перетворювач, контролер, який дає
можливість регулювання подачі
теплоносія до системи гарячого
водопостачання в залежності від
графіку (день, ніч, ранок, вечір) і
ще додатково виведена система
управління на смартфон. Завдяки
цьому голова об’єднання зможе
постійно здійснювати контроль та
регулювати системи центрального
опалення та гарячого водопостачання. Вночі температура зменшується, вдень вона буде вищою.
– Автоматика дала нам мінімум 20 відсотків економії, – каже
Віталій Бондар. – Очікуємо, що
після проведення всіх заходів із
енергозбереження споживання
тепла зменшиться вдвічі. Воно

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Прогноз. Попередження.
Персоніфікація
Кандидат медичних наук, лауреат премії Президента України
для молодих вчених, національний представник Європейської
Асоціації предиктивної, превентивної та персоніфікованої
медицини в Україні, лікар вищої
категорії з ультразвукової діагностики в лікарні «Феофанія»,
член-кореспондент Української
академії інформатики... Це
далеко не повний перелік звань
і титулів 40-річного Ростислава
Бубнова.
– Пане Ростиславе, у вересні цього
року, ви взяли участь у роботі трьох
світових конгресів. У Німеччині –
з геномної медицини (Глобальний
саміт персоніфікованої медицини),
з харчування в Італії (EFSA) та з фізичної культури в Малайзії (WCEM).
Які проблеми обговорювалися на цих
міжнародних форумах?
– Було там багато важливого та корисного для світової спільноти і, звісно,
для України. Скажімо, Глобальний саміт
геномної, або, так званої, прецизійної медицини в Мюнхені розглядав
стратегічні питання медичної сфери.
Європейська Асоціація предиктивної,
превентивної та персоніфікованої медицини (скорочено – EPMA) видала
основний документ, який пояснює та
коригує позитивні та негативні сторони
застосування цього напряму лікування.
Мова про важливу, навіть ключову роль
предиктивної, превентивної та персоніфікованої медицини – РРРМ. Вона
розглядається в ЄС як визначальна,
включає кілька важливих аспектів, що
обіцяють суттєві переваги для предиктивної діагностики, індивідуального
лікування та таргетної профілактики.
Іншими словами, йдеться про медицину
завтрашнього дня.

Вирішального прогресу можна досягнути лише за допомогою правильно скоординованого виконання низки
завдань, визначальних для практичної
реалізації цієї нової філософії в галузі
охорони здоров’я.
– Які з цих завдань є важливими
для України?
– Всі. Насамперед, мова про адекватні інвестиції для створення нових
технологій, розробки і розвитку сучасних
діагностичних методик. Надважливими є
якісна освіта, добре організований процес
обміну-передачі знань серед учасників
біомедичних досліджень. Забезпечення
етики та якості роботи на основі впровадження міжнародних стандартів.
– Що заважає нам їх вирішувати?
– Важлива передумова – відповідні політичні рішення в сфері охорони здоров’я,
прогресивна законотворчість. Необхідно
вводити обов’язкові керівні принципи,
чіткі правила страхування для забезпечення потреб пацієнтів. Патентування та
ліцензування технічних засобів і пристроїв, дотримання заходів для забезпечення
конфіденційності інформації про хворих,
поширення відповідної інформації серед
працівників охорони здоров’я та споживачів медичної продукції.

– Повертаючись до теми предиктивної, превентивної та персоніфікованої
медицини, що можете сказати про її
запровадження в Україні?
– Звісно, така українська стратегія
наразі в стані формування. Як не парадоксально, але саме в цьому і полягає
наша преференція перед країнами Заходу.
Країні не доведеться нічого перебудовувати, а фактично створювати власну
стратегію «з нуля». І в цьому є позитив.
Пропонується варіант, адаптований до
можливостей нашої вітчизняної системи
охорони здоров’я, до стану інтегрованості в міжнародний науковий медичний
простір.
Не потрібно мудрувати, видумувати
якийсь свій «велосипед». Зразком для
нас повинна бути Європейська стратегія – це зміна парадигми розвитку
медицини з пізньої інтервенційної на
новітню – предиктивну, профілактичну
та персоніфіковану.
– Тобто, якщо стисло, прогноз, попередження, персоніфікація?
– Саме так. Слід створити консолідовану мережу серед провідних фахівців
різного напряму для формування та
реалізації мультидисциплінарного персоніфікованого підходу із застосуванням
комплексних медичних технологій. На
основі аналітично розрахованих предиктивних схем створювати і впроваджувати
програми профілактики та попередження.
Із застосуванням індивідуально підібраного харчування, корекції мікробіому
пробіотиками, фізичних вправ, медицини болю тощо. Далі – персоніфікація
лікування.
Приємно, що в цій царині ми впевнено долучаємося до світових процесів
і пізнаємо новітні медичні тренди, іноді
впливаючи на їх формування. Це вкрай
важливо для держави та кожного громадянина.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

тільки для нас незвично – в Європі
це давно в нормі. Скажімо, в Німеччині кожен будинок захищений
від втрат тепла.
Підвищення цін на газ і здорожчання комунальних послуг
змусило ОСББ зосередитися на
впровадженні тепло- та енергозберігаючих заходів. В планах
Віталія – примусити працювати
на мешканців будинку енергію
сонця та вітру. Для цього на даху
багатоквартирного будинку планують встановити сонячні панелі та
вітряки. До цього питання мають
намір повернутися вже навесні.
Підрахували, що період окупності
на впровадженні теплоенергозберігаючих технологій складає
рік, а, наприклад, на сонячних
панелях – 3-5 років. Для бізнесу
це нормальний показник, але для
мешканців житлового будинку
передусім вигідне те, що швидше
окупається, аби отримати позитивний результат.
– Сонячна енергетика більшменш розвивається і продукується
тільки в Житомирській області, де
20 відсотків кредиту гасить держава, – каже Віталій. – Щоправда,
останнім часом і в інших регіонах,
зокрема у столиці, заговорили про
безвідсотковий або з мінімальним
відсотком кредит, коли його бере
фізична особа. Але є нюанс – у
переліку фірми, в яких ціни на
обладнання значно вище ринкових.
Тож треба добре подумати.

А ВИ ЗНАЄТЕ?

Продукти, які потрібно
їсти щодня
Забудемо на деякий час про продукти
харчування, які ми повинні виключити
з нашого раціону. Зосередимося на тій
їжі, вживання якої є корисним і навіть
абсолютно необхідним кожен день.
 Ягоди. Абсолютно не важливо, який тип
ягід ви обираєте, оскільки всі вони є здоровим харчуванням. У ягодах не лише невелика
кількість калорій, а й вельми високий вміст
антиоксидантів, а також достатній обсяг волокон і вітамінів.
 Зелений чай. Замініть чашку кави на
одну-дві склянки міцного зеленого чаю і ваша
вага, а також імунна система прийдуть у повний
порядок. Зелений чай не тільки містить виключно велику кількість антиоксидантів – існують
докази того, що він допомагає поліпшити жировий метаболізм.
 Пробіотичні йогурти. Пробіотики, що
містяться у великій кількості йогуртів, є мікроорганізмами, які живуть в травному тракті людини.
Вони покращують баланс здорових бактерій і
допомагають знижувати неприємні розлади
травлення, наприклад запори і метеоризм, а
також відновлювати мікрофлору кишечника.
 Червоний перець. Червоний перець
забезпечить вас значною кількістю вітаміну С
при мінімальному числі калорій – ідеально для
здорового харчування. Він є багатим джерелом
каротиноїдів – групи антиоксидантів, які відіграють важливу роль у регулюванні запальних
процесів організму.
 Помідори. Насичені вітаміном С і бета-каротином, вони забезпечують вас щоденною дозою лікопіну – ще одного потужного
антиоксиданту, пов’язаного зі зниженням
ризику деяких видів раку, включаючи пухлини
підшлункової залози і шлунка.
 Волоські горіхи. У всіх горіхів є щось
корисне для здоров’я людини, але унікальність
їх у тому, що вони багаті довгими ланцюжками поліненасичених жирів. Всього 30 г
горіхів у день допомагають оптимізувати
склад клітинної стінки, що знижує рівень
холестерину і допомагає засвоювати жирові
кислоти омега-3.

12 МЕГАПОЛІС
ТУРБОТА

Комфорт, увага,
допомога
Микола ПАЦЕРА

Єдиний в Україні сучасний центр соціальних
служб працює у Святошинському районі столиці. Він об’єднав місцевий
Пенсійний фонд, Управління праці та соціального захисту населення
і Центр зайнятості. Установа надає майже сотню
важливих для громадян
послуг за принципом
«прозорого офісу».
Коли заходиш до вестибюля
цього нового приміщення на
вулиці Гната Юри, 14 б, одразу
потрапляєш в атмосферу комфорту та уваги. Відвідувачів
зустрічають привітні дівчата у
фірмовому одязі, які надають
кваліфіковані консультації та
поради. Отримати ту чи іншу
послугу можна без набридливого вистоювання в чергах.
Достатньо лише одержати в
спеціальному терміналі талончик із номером електронної
черги, де вказується, до якого
співробітника потрібно звернутися. Якщо ж і доведеться
зачекати – зазвичай це триває
не більше 10 хвилин, то можна
посидіти в зручному кріслі
у просторій зоні очікування,
розрахованій на 600 (!) осіб.
– Усього в нашому Центрі
працює 200 співробітників, з
яких 80 обслуговують щоденно
близько двох тисяч відвідувачів, а загалом у нинішньому
році до нас звернулося понад
235 тисяч чоловік, – розповідає
його директор Ірина Жидченко. – Фахівці надають зараз 97
видів послуг, серед яких дуже
актуальні житлові субсидії та
пільги, різноманітні соціальні
виплати і матеріальна допомога, зокрема, й учасникам
Антитерористичної операції
і Революції Гідності. Надання
санаторно-курортних путівок
та засобів реабілітації, обслуговування за Карткою киянина,
допомога на новонародженого та поховання небіжчика,
призначення та перерахунок
пенсії, професійна орієнтація
та навчання, соціальний захист
від безробіття і багато інших.
Прийняті у відвідувачів
документи на першому поверсі одразу ж передають на
другий, де інші фахівці їх оперативно обробляють. А щоб
людям було легше орієнтуватися, хто і якими питаннями
займається, для спеціалістів
кожної служби підібрали різні
кольори краваток: у Пенсійного
фонду зелені, соцзахист має
жовті, а Центр зайнятості –
червоні. Відповідно й на екрані
електронної черги нумерація
відображується такими кольорами, що допомагає користувачам послуг зорієнтуватися у
виборі зали обслуговування.
Відвідувачі можуть оцінювати
роботу кожного працівника
Центру чи залишити свій відгук
або побажання за допомогою
відповідних електронних систем. Таким чином ведеться
постійний моніторинг якості
обслуговування.
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ЕКОЛОГІЯ

Теремки мріють про
чисті озера
Микола ПАЦЕРА

Природа виявилася щедрою до жителів мікрорайону Теремки-2, подарувавши їм три озера та річку
Навка. Але останнім часом
вони перетворюються із
зони відпочинку на зону
екологічного лиха –
міліють, забруднюються,
стають небезпечними для
водних мешканців. Тутешні
активісти просять столичну
владу зберегти цю природну оазу біля житлових
багатоповерхівок.
У липні нинішнього року на
озерах стався масовий мор диких
качок, які мешкають тут протягом
року, невдовзі лихо спіткало й
інших пернатих – голубів, ворон,
горобців. Місцеві жителі як могли
рятували птахів. Як розповіла член
ініціативної групи «Громада
Теремки-2» Аліна Семенова,
щоб дізнатися причину їх загибелі
жителі навколишніх будинків,
об’єднані в громаду, за власний рахунок замовили необхідні аналізи.
– Проте за браком потрібних
реагентів, а можливо й бажання,
у лабораторіях з’ясувати причину
масової загибелі птахів не вдалося, – сказала активістка. – Хоча, за
висновками деяких фахівців, вони
отруїлися сильним токсином, який
паралізує нервову систему, а також
викликає атрофію легенів і навіть
призводить до зміни внутрішніх
органів. Правоохоронці ж також
не встановили винуватців цієї еко-

логічної надзвичайної ситуації.
Тож налякані місцеві мешканці
зверталися до адміністрації Голосіївського району, Управління з
надзвичайних ситуацій КМДА, КП
«Плесо», якому підпорядковані два
озера, на «гарячі лінії» з проханням
вжити заходів щодо захисту птахів
та забезпечення охорони здоров’я
і навколишнього середовища.
Цей випадок послужив каталізатором ще більшої активності
мешканців Теремків у боротьбі
за збереження водойм, які все
більше захаращуються. Причини
цього вони пов’язують, зокрема,
із поганим утриманням озер та
прибережних територій комунальним підприємством «Плесо», яке,
на думку людей, начебто порушує
вимоги Водного та Земельного
кодексів і закону «Про охорону

навколишнього природного середовища».
Нещодавно громадська організація «Громада Лікограду»
звернулася до постійної комісії
Київради з питань екологічної
політики з проханням врятувати
каскад трьох озер у житловому
мікрорайоні Теремки-2 у межах
вулиць Маршала Конєва та Академіка Заболотного. У зверненні, оприлюдненому на засіданні
комісії активістом Олександром
Геращенком, зокрема, говориться,
що зараз лише територія одного
озера, переданого в оренду приватному інвестору, є придатною
для масового відпочинку жителів. Інші два озера та прилеглі до
них території, що перебувають на
балансі КП «Плесо», залишаються
необлаштованими, забрудненими.

Автори звернення вважають, що
подальше затягування з вирішенням проблем водойм призведе
до втрати зони відпочинку тисяч
киян та екологічної катастрофи.
Громадська організація попросила депутатів створити спеціальну
комісію за участю екологічних
фахівців, наукових організацій та
громадських активістів, яка має
встановити причини погіршення
водного балансу озер та запропонувати шляхи їх вирішення.
Присутній на засіданні комісії
директор КП «Плесо» Олег Юсипенко надав протоколи лабораторних
досліджень озера, що знаходиться
в оренді інвестора, в яких начебто
зафіксовано перевищення допустимих фізико-хімічних показників
концентрації сульфатів, силікатів,
фосфатів та інших шкідливих речовин, зокрема й нафтопродуктів.
І зазначив, що це пов’язано з неякісними будівельними роботами,
проведеними з порушенням гідротехнічних норм. Він запевнив, що
аналогічні показники їх двох озер
у нормі. Більше того, підприємство
закупило мобільний аератор, який
допоможе поліпшити якість води.
Член ініціативної групи «Громада Теремки-2» Аліна Семенова
повідомила, що вони разом із ГО
«Водний рух Київщини» розпочали
роботи над проектом із відновлення, очищення та збереження озер
і річки Навка.
У результаті обговорення проблеми депутати ухвалили рішення
про створення в КП «Плесо» робочої групи з залученням відповідних
фахівців та громадськості. А також
зобов’язали це комунальне підприємство підготувати звернення
щодо внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
Києва на 2019 рік щодо виділення
коштів на розробку проектів очищення водойм.

ОБЕРЕЖНО!

Оманливі принади «конфіскату»
Ніна ГУЦУЛ

Величезний павільйон у людному місці (зазвичай – біля метро), кричуща
вивіска, що «впадає в очі», черга біля
входу з бажаючих придбати дешеві
черевики або інше майже дармове
«чудо». Знайома картина, чи не так?
Кияни все частіше зустрічаються із
нав’язливими пропозиціями відомої
торгівельної мережі, де під виглядом конфіскату продають неякісний
мотлох.
Заходимо до двоповерхової нової споруди,
що швидко виросла поблизу метро «Позняки».
На першому поверсі просто на полицях звалені
гори черевичків на будь-який смак, колір і
стиль. Попід стінами величезної зали аж до
стелі навалено безліч сумок. На другому –
якісь кофтини, штани, шкарпетки, колготи та
знову ж сумки. Авторка цих рядків придбала
одну з них (всього за 150 грн), одна з моїх
приятельок вподобала колготки (20 грн), а інша
купила декілька завжди потрібних шкарпеток для
чоловіка також за досить привабливою ціною.
Касирка чесно вказала на величезну… дірку
збоку вподобаної сумки. Втім, сумку таки
дуже хотілося придбати (та ще й за таку низьку ціну!), і я хутенько поміняла її на іншу.
Розраховуючись, почула: «Товар обміну не
підлягає!». Слушне зауваження, зважаючи
на те, що як тільки ми вийшли на вулицю, у
сумки одразу відвалилася ручка. Під дружній
сміх ми вирішили, що не варто повертатися до

магазину, адже «бачили очі, що купували». Та
на цьому «сюрпризи» не закінчилися. В однієї
з приятельок її нові колготи розірвалися ще
на стадії надівання, а чоловік іншої ледь зміг
натягнути на ноги шкарпетки, які того ж дня
прогнозовано розлізлися.
Отже, наш експеримент закінчився «викинутими» грошима. Проте дав змогу переконатися, що з митним конфіскатом ці торгівельні
мережі не мають нічого спільного.
За інформацією виконавчого директора Спілки споживачівУкраїни Максима Несміянова,
ми маємо справу зі звичайною маніпуляцією:
«Товар не надходить до мереж за зниженими
цінами, як вони це декларують. Ніякий це не
конфіскат. У більшості випадків – це відверта
контрабанда. Якраз те, що не засікли митники. Здебільшого товар там – низькоякісний.
«Китай» без документів».
Згідно даних фіскальної служби, ані вона,
ані митники не уповноважені розпоряджатися
вилученими товарами. Справжній конфіскат
передається для реалізації державним вико-

навцям, які вносять його до автоматизованої
системи виконавчого провадження. Після чого
конфіскована продукція реалізується через
Систему електронних торгів СЕТАМ, або знищується. До речі, тільки за 1 півріччя 2018 року
через торги було реалізовано конфіскату всього
на 7,7 млн грн, а знищено – на 12,1 млн грн
(зрозуміло, що там були не тільки черевики чи шкарпетки). Вочевидь, такого обсягу
недостатньо, аби заповнити всі магазини з
дешевими товарами.
Як повідомила прес-служба ДФС, в рамках
проведення операції «Рубіж-2018» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212
КК України під процесуальним керівництвом
Київської місцевої прокуратури № 7 було встановлено групу осіб, що забезпечують ввезення
на митну територію України взуття, сумок і
гаманців за «сірими схемами», їх подальшу
легалізацію і реалізацію через власну мережу
магазинів, оформлених на підконтрольних
фізичних осіб-підприємців. Цю продукцію
імпортували за «сірими схемами» з Китаю
і Туреччини, поставляли на підконтрольну
організатору фабрику в Київській області, де
її готували до реалізації, пришиваючи ярлики
з відомими торговими марками, упаковували
і накопичували на складах. Зі складів товар
постачали малими партіями у відому мережу
магазинів. Надалі частину виручки від продажу
продукції конвертували і передавали задіяним
у «схемі» особам для подальшого придбання та ввезення на митну територію України
аналогічних товарів. Середній річний обсяг
реалізації продукції магазинів підконтрольної
мережі становив понад 200 млн грн.
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КІНОПРЕМ’ЄРИ

За «кришталевою» мрією


БІЛОРУСЬКА ДРАМА ПОВЕРТАЄ В 90-ТІ

Марія КАТАЄВА

В столиці презентували
картину «Кришталь», що
цьогоріч здобула Гран-прі
на Одеському кінофестивалі та висунута Білоруссю
на премію «Оскар». Йдеться про юну мінчанку, яка
прагне виїхати до Америки.
Слоган дебютної повнометражної картини Дар’ї Жук – «Впізнай
90-ті». Режисерка виросла в Мінську, звідки поїхала на навчання в США. У картині втілила свої
спогади та іронічний погляд на
пострадянські реалії.

Головна героїня – молода дівчина Веля (Аліна Насібулліна),
яка захоплюється американською
музикою, діджеїть, яскраво одягається, носить перуки й абсолютно
не вписується в сіре повсякдення
Білорусі. Її мрія – емігрувати до
Америки, однак для отримання
візи потрібна робота. Веля дістає
«липову» довідку про менеджера
заводу і вказує в анкеті вигаданий
телефон. В посольстві обіцяють
передзвонити роботодавцю – і Веля
змушена шукати власника номера
телефону. Дівчина їде до містечка
Кришталевого, де знаходиться той
самий завод із виробництва кришталевих виробів, потрапляє в потрібну
квартиру, там готуються до весілля.

Незнайомка порушує звичний лад
сімейного життя, що призводить
до несподіваних наслідків.
– Ця історія заснована на реальних подіях. Власне, багато хто
вдавався до таких хитрощів, щоб
отримати візу. Від ідеї до втілення
фільму пройшло десять років –
переписувала сценарій, шукала
фінансування. А щоб передати
атмосферу 90-х, реквізит збирали
на барахолках і друзів, – розповідає
режисерка картини Дар’я Жук. –
Кришталь був символом добробуту
на радянському просторі. В кожній
квартирі були ці вироби, які фактично ніколи не використовувалися.
Для мене він уособлює блискучу
і водночас крихку мрію, до якої
прагне героїня. В фільмі піднято
багато тем, але в першу чергу він
про особисту свободу, неможливість
бути вільним на пострадянському
просторі. Веля думає, що вона вільна, але це не так. Бо люди навколо
страждають від історичної травми,
отриманої за часів СРСР.
Над картиною працювала міжнародна команда. Знімала його
бразильська операторка Кароліна
Коста, а в монтажі допомагав поляк
Міхал Лещіловські, який працював над «Жертвопринесенням»
Тарковського.
– В різних країнах «Кришталь»
сприймають по-своєму. В Лос-Анжелесі його назвали гендерною
картиною (що порушує тему стереотипів щодо ролі жінки. – Ред.).
В Білорусі фільм побив рекорди
в прокаті. Замість двох тижнів
показували місяць. Його охрестили «наднаціональним», бо немає
вишиванок, держзамовлення, –
поділилася Дар’я Жук.

«Ворошиловград» став
«Диким полем»


НОВУ СТРІЧКУ СТВОРЕНО ЗА РОМАНОМ СЕРГІЯ ЖАДАНА

Марія КАТАЄВА

Це вже третя екранізація творів популярного письменника, але перша, розрахована на масового глядача. Хоч сам роман
«Ворошиловград» був опублікований у
2010 році, тема сьогодні особливо актуальна. Події відбуваються на Луганщині, а
девіз фільму – «Захищай своє».
Головний герой Герман (Олег Москаленко) змушений повернутися до свого рідного містечка на
Донбасі. Після зникнення старшого брата він є єдиним
власником старої бензозаправки, яку умовляннями
і силою намагаються захопити «бізнесмени» – рейдери. Герман вирішує стояти до кінця.
– У письменника є можливість в одному творі
розкрити багато тем. В кіно ми сконцентрувалися
на одній ідеї – захисті свого. Тобто цієї іржавої
заправки, яка начебто нікому не потрібна. Але там –
твої люди, дружба, справжня любов. Що робити і як
діяти, коли хтось приходить, і на твоє каже, що воно
не твоє? Для мене ця заправка, в деякому сенсі, символізує нашу країну, – поділився режисер стрічки
Ярослав Лодигін.
Зйомки проходили там, де відбувається і сама
дія роману – у Старобільську Луганської області, де
народився і виріс Сергій Жадан.
– Для мене роман є ностальгією за молодістю,
яка припала на кінець 80-х – початок 90-х. Коли
ти молодий, життя наповнене пригодами. Багато
чого в творі взято з реальності. Була така сама стара
заправка, що мала важливе стратегічне значення.

А прототипом одного з персонажів, Травми, став
місцевий легендарний футбольний тренер. Хоч і
шульга, він міг забити пенальті п’ятою. Так само й
Коча списаний зі старого знайомого. Не всі сцени з
роману увійшли до екранізації. На жаль, тут немає
описаного там футбольного матчу. Загалом в творі
відсутній головний герой, він про важливість і силу
об’єднання, – відзначив письменник Сергій Жадан.
Зйомки тривали два місяці, а ось монтаж – протягом року, на екрані – 23-та версія. У стрічці глядачі
мають змогу побачити акторів Володимира Ямненка
(Коча), Георгія Поволоцького (Травма) та Олексія
Горбунова у колоритній ролі Пастора. В картині багато
пейзажів та музики, зокрема, атмосферні мелодії
написав піаніст Фіма Чупахін, один із засновників
джазового колективу Acoustic Quartet.

КУМИРИ

Еліна СВІТОЛІНА
СВІТОЛІНА::

«Перемога
стала для мене
несподіванкою»

Цей рік міг стати для Еліни
Світоліної провальним. Та
попри критику, 24-річна
українка зуміла зібратися і
перемогти на підсумковому
турнірі WTA Finals у Сінгапурі.
– Еліно, на турнір у Сінгапур
ви приїхали у статусі «темної
конячки». Це якось заважало
чи, навпаки, допомогло?
– Зізнаюсь, перемога на турнірі,
думаю, це навіть більше, ніж я
сама від себе очікувала. Для мене
був дуже важливий перший матч
проти досить сильної тенісистки
Петри Квітової. Багато писали,
що я не готова, що у мене багато
поразок, а Петра була в хорошій
формі. Тому я рада, що впоралася
з усіма складнощами.
– В цілому, як ви оцінюєте
цьогорічний сезон?
– Тенісний сезон дуже довгий, і
неможливо пройти його без спадів.
У мене в цьому році було багато
змін: тренера, фітнес-тренера
тощо. Є постійний тиск від уболівальників, та й від самої себе, адже
я ставлю перед собою максимальні
завдання. Дуже багато моментів,
які відбирають енергію. Можливо,
частково через це погіршилися
результати. Але я намагаюся вчитися на своїх помилках, на досвіді
своїх поразок і намагаюся постійно
рухатися вперед.
– Зараз ви «четверта ракетка»
світу…
– Вкрай важливий психологічний настрій і вміння, якщо можна так сказати, ним керувати. На
тому рівні, де грають найкращі
тенісисти світу, 90% перемог – це
психологія. Перші сто гравців світу
технічно вміють робити на корті
все майже однаково. А ось для перемоги потрібно мати емоційний
настрій і відчувати масу тонких
нюансів. Наприклад, візьмемо
турніри серії «Великого шолому».
Це дуже специфічні змагання.
Один турнір триває два тижні,
завжди потрібно бути у формі й
підтримувати психологічний стан
на такому рівні, щоб ніякі думки

та ситуації не відволікали. Дуже
важко, можна зіграти кілька матчів
добре, а далі бути не готовим – і
все буде валитися. Я вірю в силу
праці. Якщо ти старанно працюєш
і виконуєш всі завдання, викладаєшся без залишку, це обов’язково
принесе результат.
– Ви неодноразово говорили,
що мрієте стати «першою ракеткою» світу. Про що ще мрієте?
– Стати ТОП-1 світового рейтингу – це давня дитяча мрія. Я йду
до неї упродовж усієї спортивної
кар’єри. Чи вдасться мені досягнути мети? Час покаже. Також є
мрія здобути «золото» Олімпіади.
Гарно виступити у складі збірної
України, адже наступного року
я планую захищати честь своєї
країни.
Звичайно, цікавлюся не лише
тенісом. Зараз намагаюся багато
вчитися, щоб після спортивної
кар’єри було чим займатися. В
тому числі мене цікавить й інша
сторона тенісу – з точки зору організації турнірів, бізнесу. Сьогодні
проводжу багато зустрічей зі спонсорами, організаторами. У мене є
пропозиція влаштувати в Україні
великий турнір. Це складна робота. Щоб провести його належним
чином, потрібен рік роботи або
навіть більше.
– Що слід зробити в Україні,
аби у нас було кілька тенісистів
рівня Еліни Світоліної?
– Найважливіше – створити
умови для молодих спортсменів.
Побудувати кілька спеціалізованих центрів, де б юні тенісисти
мали змогу відточувати свою
майстерність. Теніс дуже вартісний вид спорту. Наприклад, моя
ракетка коштує 130 доларів, а на
змагання їх потрібно кілька. Чи
може собі дозволити такі витрати
середньостатистична українська
сім’я? Напевно, ні. Тому потрібно
залучати до спорту представників
бізнесу. Але для цього, у свою чергу, важливо створити відповідну
законодавчу базу, аби меценати
були зацікавлені у співпраці зі
спортом.
Олександр ПИРЛИК
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ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ ГУРТКА

У Палацу є своя газета

і випускають її майбутні журналісти
Практика – це головне, що потрібно в журналістській професії, – переконаний гуртківець
Богдан Калін.
Юні кореспонденти брали
участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах, фестивалях,
відвідували цікаві заходи, писали
про творчі колективи, зустрічалися з журналістами друкованих та
інтернет-видань, радіо та телебачення, з письменниками, брали
участь у соціальних акціях тощо.
– Особисто мені гурток подобається різними обов’язками
та завданнями. Потрібно бути
максимально зосередженим,
уважним і наполегливим, щоб
написати текст. Під час заняття
дізнаєшся багато нового, знайомишся з цікавими людьми,
відвідуєш різні заходи та зустрічі,
на яких набираєшся практичного
досвіду, – зазначила гуртківець
Поліна Линюк.

Уже понад 28 років поспіль
на просторах молодіжної
хвилі мас-медіа трудиться
колектив гуртка «Кореспондент газети» Інформаційно-творчого агентства
«ЮН-ПРЕС». Вихованці
віком від 14 до 21 року розширюють свій внутрішній
світ і збагачують професійний потенціал.
В Інформаційно-творчому
агентстві «ЮН-ПРЕС» понад 50
різних медіахолдингів, до яких
входять гуртки «Школа основ
журналістики», «Філологія»,
«Профорієнтація», «Радіожурналістика», «Видавнича справа та
редагування», «Фотомистецтво»,
«Тележурналістика».
Один день із життя гуртка «Кореспондент газети», яким керує
Оксана Гаврилюк, намагалися
висвітлити юні журналісти.
– Основна частина нашої роботи – випуск друкованої газети «Міст-М», яка виходить з
1997 року, – розповідає керівник
гуртка. – Газету, яка розповідає
про життя Палацу та молодіжне
життя столиці, готують і випускають юні журналісти агентства
«ЮН-ПРЕС». Наразі газета виходить як молодіжна сторінка-вкладка в газеті «Вечірній
Київ». Вихованці гуртка по
черзі виконують обов’язки, як
у справжній редакції: випускового
редактора, редакторів рубрик,
кореспондентів, фотокореспондентів, коректорів. Діти вчаться

брати інтерв’ю, домовляються з
респондентами, готують матеріали до друку, – зазначила керівник
гуртка Оксана Миколаївна.
Під час занять вихованці також
вчаться розробляти макет газети,
дізнаються про розміщення рубрик, шрифти, обсяг та кількість
ілюстрацій на шпальті.
– Я обрала саме агентство
«ЮН-ПРЕС», тому що журналістика
частково буде пов’язана з моєю
майбутньою професією кіно-телеоператора. Хочу вступити до
омріяного Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. Карпенка-Карого. А без практики написання
матеріалів, фотографування там
не обійтися. Мені подобається, що
на заняттях гуртка «Кореспондент
газети» окрім теоретичних знань
ми отримуємо ще й практичні
навички – це основа у будь-якій

творчій роботі, – розповіла вихованка гуртка Яна Пасічна.
– Мене з дитинства цікавила
професія журналіста. Своє майбутнє хочу пов’язати з журналіс- Юні кореспонденти брали участь у
тикою, працювати
міжнародних і всеукраїнських конкореспондентом. У
курсах, фестивалях, відвідували
мене були сумніви
цікаві
заходи, писали про творчі
щодо правильності
колективи,
зустрічалися з журналісвибору, я уявляв
тами друкованих та інтернетсебе то поліцейським, то нейрохівидань, радіо та телебачення, з
рургом, то водієм
письменниками...
маршрутки і, навіть, священиком.
Але згодом зрозумів, що це – не
Вихованці постійно поповнюмоє. Коли потрапив на заняття до ють власний базовий словникогуртка, отримав одразу завдання вий запас, вільно тримаються
написати замітку про захід, який перед аудиторією, формують та
проходив у Палаці. Правда, у мене удосконалюють свій естетичний
з першого разу не вийшло, але під смак, вчаться логічно та послікерівництвом педагога почало довно вести бесіду та інтерв’ю,
все ж щось «вимальовуватися». мають бажання розвиватися та

самовиражатися. Проте головне
у досягненні професійних умінь
та навичок – дух підтримки та
товариськості у колективі.
Практично всі випускники
гуртка є студентами філологічних
і журналістських вишів України
та Європи. Кореспондентам газети вдалося поспілкуватися з
випускницею ІТА «ЮН-ПРЕС»
Марією Хандельди, яка навчається на другому курсі в Єгелонському університеті Кракова.
Дівчина протягом трьох років
відвідувала гурток. Вважає, що
саме журналістика допомогла їй
розкритися, навчитися грамотно писати українською. Багато
її робіт опубліковано в газеті
«Хрещатик», найулюбленішою є
стаття «Про героїв Крут».
– Особливістю гуртка є те, що
ти спокійно спілкуєшся з керівником, не боїшся висловлювати
власну думку та випробовуєш себе
у ролі справжнього кореспондента газети чи модного журналу.
Відвідуючи заняття, я отримала
масу позитивних емоцій, цікавих
вражень та нових знань, – поділилася Марія.
Якщо ви, юний читачу, редагуєте шкільну газету і вам цікаво
знати, як правильно її оформлювати, то вам також – сюди.
У професії журналіста важливо
вміти спілкуватися з людьми,
знаходити до них підхід і формулювати свої думки. Під час
занять гуртка є можливість цьому
навчитися, що надалі допоможе
не лише в журналістиці, а й у
повсякденному житті.
Ярослава НАУМЧУК,
Вікторія КИРИЛЕНКО

КВЕСТ

Хто шукає, той знайде


ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТВОРЧОГО АГЕНТСТВА «ЮН-ПРЕС» ПІД ЧАС
КВЕСТУ-ЕКСКУРСІЇ АКТИВНО ПОДОРОЖУВАЛИ ЦЕНТРОМ СТОЛИЦІ

Молодь мала нагоду новим поглядом подивитися на знайомі вулиці,
парки, будинки, познайомитися з
цікавими сторінками минулого й
«родзинками» сьогодення міста,
знайти невідоме у відомому. Впродовж двох годин дізнатися про
культурні ініціативи, альтернативні
локації і арт-простори. Особливістю квесту було те, що багато місць
і об’єктів так чи інакше пов’язані з
історією Київського Палацу дітей
та юнацтва, який відзначатиме у
травні 2019 року свій ювілей – 85
років.
Необхідно було знайти будівлю колишнього Купецького зібрання, де в 1934 році
розмістився перший у Києві Палац піонерів і жовтенят, і будинок командувача
Київського військового округу Михайла
Драгомирова, де після Другої світової війни діяв Палац піонерів. Побачити фігурки
унікального київського проекту «Шукай»,
автором якого є журналіст і екскурсовод
Юлія Бевзенко, сфотографуватися біля
графської садиби на Грушевського, де в
роки Першої світової війни було розміщено
військовий шпиталь. Юні києвознавці розшукували в парку Слави могилу сержанта
Шолуденка, який 6 листопада 1943 року на

своєму танку першим прорвався у центр
міста й підняв прапор на головній площі
столиці України.
Майже ні в кого не виникало труднощів
у пошуку першого в Києві пам’ятника, що
обертається, під назвою «Вічний Київ»,
створеного всесвітньо відомим ізраїльським
скульптором Франком Майслером. Цей

пам’ятник має ще одну назву: «Культурна спадщина гетьмана Мазепи». А також
пам’ятника вічному коханню на «містку
закоханих» та пам’ятників і скульптур в
Маріїнському парку.
Юними дослідниками був знайдений на
Трухановому острові покинутий піонерський табір Київського Палацу піонерів і

школярів (хоча завдання було простішим
– знайти в Інтернеті фото цього табору).
І, нарешті, про переможців! Перемогу в
квесті вибороли дві команди: «Абітурієнт» і
«Аромокава» (збірна команда, лідером якої
був вихованець гуртка «Прес-центр»). На
2-му місці – команда «2+1» (гурток «Медіаправо»), а 3-є місце розділили команди
«ЖК-11» (Оптико-механічний коледж КНУ
імені Тараса Шевченка) і «Ведмеді» (гурток
«Спортивна журналістика»).
Наступним етапом буде пошуково-пригодницька гра «Місто».
Андрій ЖЕЛТОВ,
Юлія ПОЗНИХИРЕНКО

«МІСТ-М» – ГАЗЕТА В ГАЗЕТІ

Вечірній Київ | 15 листопада 2018 року | №46 (19331)

АКТУАЛЬНО

15

ВОНИ ВИЗВОЛЯЛИ КИЇВ

«Людство має пам’ятати,
якою ціною завойовано мир...»
Кореспонденти газети
«Міст-М» вирішили
дізнатися, що знають
кияни та гості столиці
про День визволення
Києва від фашистських загарбників.

Старт у майбутню
професію
У 2016 році згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України було створено мережевий
ресурсний центр «New Skills» для
юних киян. У цьому році до нього
долучився Київський природничо-науковий ліцей №145. Учням
було запропоновано зробити вибір
майбутньої професії.
Протягом першої чверті ліцеїсти почали
працювати за спеціально розробленою для
них комплексною програмою «Свідомий
вибір». Вона складається з 7 модулів. Учням
запропонували такі спецкурси: «Комп’ютерна
графіка», «Соціальна психологія. Практикум
комунікацій», «Автомоделювання. Основи інженерних знань», «ПР-технології у
туризмі», «Експериментальна біологія»,
«Тележурналістика».
Пройшовши професійну діагностику,
учні усвідомлено обрали чотири спецкурси,
за якими навчатимуться упродовж року.
За час навчання ліцеїсти якнайкраще себе
презентували, показали напрацювання та
продуктивно використали вільний час.
– Мета спільної діяльності КПДЮ та ліцею
№145 полягає в об’єднанні ресурсів, щоб
забезпечити більш глибоку допрофільну
 ДУМКИ

підготовку учнів 8-9-х класів у тих галузях
знань і діяльності, до яких вони мають стійкі
інтереси і здібності, – розповідає заступник
директора Палацу Ірина Пархоменко.
– Ідея проекту продиктована сьогоднішньою ситуацією в Україні щодо питань
освіти. Тому наше бажання надати дітям
можливість для самореалізації й отримання практичних навичок і знань у тій
сфері, яка цікава для дитини, ще й на базі
КПДЮ. Ми пропонуємо цим проектом ще
раз щось переосмислити, підвищити громадянську активність у відстоюванні інтересів
позашкільної освіти, – сказав Костянтин
Лятамбур, заступник директора з наукової
роботи Київського природничо-наукового
ліцею №145.
За його словами, діти та їх батьки позитивно відреагували на нововведення у
ліцеї. Оскільки вважають, що позашкілля –
це можливість не лише отримувати базові
знання з навчальних предметів, а й свідомо,
самостійно ухвалювати рішення та визначати
свою майбутню професію.
Ідея сподобалася і в інших школах. Тому
з нового року проект буде втілюватися в
різних районах Києва.

Данило та Іван: «Обрали курс
«Комп’ютерна графіка». Вивчаємо як
працювати у Adobe Photoshop, а саме:
підготовка, обробка фотографії, ілюстрації,
картинки тощо».
Аліна: «Відвідую модульний курс
«ПР-технології у туризмі». У рамках курсу
дізнавалися, як швидко розповсюдити інформацію у соціальних мережах, вивчали
що таке реклама, піар-компанія, основні
терміни через інтерактивні ігри. Сьогодні
ПР – це сучасні можливості, але я ще не
визначилася з майбутньою професією».

няв прапор на площі Калініна (нині – майдан Незалежності). Тут героїчний екіпаж
і загинув. Герой Радянського
Союзу Нікіфор Шолуденко
перепохований на Алеї Героїв в Парку Вічної Слави.
3 листопада 1968 року, до
25-річчя визволення міста,
цей танк було встановлено
на Шулявці.
Національний музей-заповідник «Битва за Київ у
1943 році», де побували
гуртківці агентства «ЮНПРЕС» разом із педагогами,
знаходиться в селі Нові Петрівці. Саме з Лютізького
плацдарму 3 листопада 1943
року війська 1-го Українського фронту розпочали
наступальну операцію і 6
листопада звільнили столицю України.
– Мабуть, більш цікавої
та об’єктивної розповіді про
битву за Київ неможливо
почути ніде, окрім Нових
Петрівців. Оборона Києва
липня-вересня 1941 року і
визволення вересня-листопада 1943-го стають у музеї
буквально відчутними –
діорама битви озвучена
аудіо- та доповнена відеоефектами. Це, без перебільшення, один із кращих
військових музеїв України,
насичений справжніми ре-

чами легендарної епохи,
яка все більше йде від нас в
історію, – каже вихованець
гуртка «Спортивна журналістика» Владислав Нос.
Дітей вразила експозиція
музею: діорама «Битва за
Київ», форма солдат воюючих армій, зброя, знайдена
пошуковцями на місцях
боїв, мотоцикл 1939 року
(досі справний і працюючий), човни й саморобні
плоти, а також німецькі
гроші, які під час окупації
друкувалися на Рівненщині
тощо.
Подоляни добре пам’ятають пам’ятник морякам Дніпровської воєнної
флотилії, що перенесений
із Поштової площі на Рибальський острів. На гранях
гранітного обеліску – назви
бойових кораблів, що загинули під час Великої Вітчизняної війни. А навколо
обеліска – бронзові фігури
моряків.
Такі свідчення трагічних
і героїчних сторінок історії
держави є в кожному районі
столиці. Пам’ять про визволення Києва не повинна
зникнути. «Це потрібно не
мертвим, це потрібно живим...»
Марина ВОЙТОВИЧ,
Вероніка ТРИГУБ

Оксана ГАВРИЛЮК

ВГОЛОС УЧНІВ ЛІЦЕЮ №145

Ілля: «Обрав для себе «Соціальну
психологію. Практикум комунікацій». Курс
мені сподобався тим, що проводили різні
експерименти психологічної тематики. У
майбутньому займатися соціальною психологією не планую, а хочу вивчати економіку. Вважаю, щоб відкрити своє підприємство потрібна практика з комунікації».

Невеличке опитування
на вулицях поблизу парку
Слави показало, що більшість опитуваних киян про
75-річчя визволення Києва
від фашистських загарбників навіть не здогадувались.
А от гості міста спеціально
приїхали до столиці, аби
взяти участь в урочистостях
– усі в один голос запевняли, що цей день варто
відзначати, згадувати загиблих, вшановувати живих,
а головне, розповідати про
ці героїчні й трагічні події
молодому поколінню.
Юні журналісти з’ясували, що в столиці є багато
пам’ятників, пов’язаних із
подіями Великої Вітчизняної війни, а є й такі, що
присвячені саме визволенню Києва. В Маріїнському
парку 25 січня 1948 року
на могилі командуючого
1-м Українським фронтом
генерала М. Ватутіна було
встановлено величний
пам’ятник висотою 8,55 м
(скульптор – Євген Вучетич,
архітектор – Яків Білопольський). Фігуру Ватутіна з сірого граніту встановлено на
постаменті з чорного лабрадориту. Стилобат пам’ятника покрито мозаїчним
килимом. На постаменті
напис: «Герою Радянського
Союзу генералові Ватутіну
від українського народу».
На жаль, далеко не кожен
киянин знає, що 6 листопада 1943 року на танку Т-34
першим до столиці України
увірвався старшина Нікіфор
Шолуденко, він з боєм прорвався на Хрещатик і під-

Артем: «Соціальна психологія,
на мою думку цікава для життя. Хочу
стати програмістом, додатково відвідую
комп’ютерні курси. Знання з цього предмету, мені потрібне для того, щоб навчитися
спілкуватися з людьми».
Артем: «Комп’ютерна графіка – це
мрія мого життя, наразі я сам придумав комп’ютерну гру і хочу навчитися її
реалізувати. Цікавий курс, на якому ми
вивчаємо ті програми, які мені необхідні
для роботи. Своє майбутнє хочу пов’язати
тільки із графікою».
Софія: «Хочу спробувати себе у
різних професіях, поки є така можливість,
але цього разу зупинилася на курсі «Тележурналістика». На занятті багато вчилися
знімати, брали інтерв’ю у однокласників
і дорослих. Дізнавалися про роботу телеведучої, як правильно писати тексти. Цей
курс розширив моє уявлення про медійну
сферу».

Дмитро: «Займаюся на курсі «Автомоделювання. Основи інженерних знань». І
надалі хочу бути на цьому спецкурсі. У Палаці мені пощастило з вчителем, він професійно та досконало пояснює свій предмет. І у реальному житті ці знання мені допоможуть, бо
хочу пов’язати свою роботу з технікою».

КРОК У НАУКУ

Фестиваль єднає допитливих
17-18 листопада в Київському
Палаці дітей та юнацтва відбудеться 5-й STEAM FEST – Фестиваль
цікавої науки.
У ці дні кияни отримають чудову нагоду не лише долучитися до останніх
досягнень математики, інженерії, технології та науки, на практиці засвоїти
здобуті знання, а й познайомитись із
цікавими людьми.
Діти й дорослі разом можуть взяти
участь в інтерактивних практикумах з
мікробіології, практичної хімії та біології
– «Дивовижний світ мікроорганізмів»,
«Генетичний детектив», «Дослідження
біохімічного складу овочів та фруктів»,
«Гарячий лід», «Золотий дощ» тощо.
Охочі матимуть змогу ознайомитися
з основами льотно-штурманської й парашутної підготовки, азбукою Морзе,
програмуванням на ARDUINO, попрацю-

вати в лабораторіях з радіоелектроніки,
судномоделювання, автомоделювання, 3D
друку. На відвідувачів чекають показові
виступи радіокерованих автомоделей,
автомобільні перегони.
Завжди багато учасників збирають
майстер-класи «Мобільні фільмейкери –
сучасні режисери», відео-медіахакатон
«КІНОХАК». В рамках фестивалю відбудуться міський конкурс із технічної
творчості «У місті Фантазерську», гра «На
незвіданих стежинах», змагання «Літаки
орігамі», а також змагання для квадрокоптерів «Dron rasing junior» та цікава
програма для дітей та батьків «STEAM для
дошкільнят». Вперше під час фестивалю
буде відкрито Арт-терапевтичний простір
«Батьки і діти разом». Батьки зможуть
дізнатися про трансформацію страхів
та про самопіар, а також узяти участь
у тренінгу з профілактики та протидії
булінгу.
Наталя ПЛОХОТНЮК

Вкладку газети «Міст-М» КПДЮ підготували: головний редактор Оксана Гаврилюк,
куратор проекту Оксана Добровольська, координатор Надія Іллюк, Ірина
Пархоменко, літературний редактор Наталія Плохотнюк, фотокореспондент
Владислав Кучак.

16 В КІНЦІ НОМЕРА
ТРАДИЦІЇ
16 листопада вшановується пам’ять княжни Анни Всеволодівни, дочки київського
князя Всеволода Ярославовича. Згідно з переказами, Анна
повинна була укласти шлюб з
візантійським принцом, проте
весілля не відбулося, оскільки
наречена вирішила присвятити
себе служінню Богові.
 Хмари низько пливуть по
небу – ознака, що незабаром
настане по-справжньому зимова
холоднеча.
17 листопада пам’ять пресвітера Єрмія і єпископа Мирського Никандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були
учнями святого Тита, який,
у свою чергу, був учнем апостола Павла. Никандр і Єрмій
прославилися тим, що активно
займалися проповідуванням і
поширенням християнського
вчення.
 Не можна нічого виносити
з дому – втратиш щастя.
18 листопада вшановується
пам’ять Іони – архієпископа
Новгородського. Він прославився численними чудесами,
які міг здійснювати з Божою
допомогою.
 Дме північний вітер, але
небо ясне – чекай похолодання.
19 листопада вшановується
пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони
проповідували віру в Христа і
хоча не зазнали мученицької
смерті, все ж таки потерпали
від гонінь і за своє праведне
життя були зараховані до лику
святих.
 Корова дає багато молока –
можна сподіватися на хороші
надої навіть взимку.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

ГОРОСКОП

Про чини Ангельські

19 – 25 листопада

ОВНИ, збалансуйте «хочу»

і «можна», проявляйте щедрість, і все буде добре, отримаєте максимум задоволення від
життя. На ідеологічні теми не сваріться, доказуючи власну правду,
у кожного вона своя.

Уперше про чини Ангельські повідав
апостол Павло своєму учневі, якого він з
язичників навернув до Христа, коли був в
Афінах. Ім’я цього учня – Дионисій Ареопагит (він був членом Ареопагу, верховного
суду Афін).
Дионисій все чуте ним від Павла записав і склав
книгу «Про Небесну ієрархію». Згідно неї всі ангели поділяються на три ієрархії – вищу, середню
і нижчу. Кожну ієрархію складають три чини. У
першу, найвищу, входять: Серафими, Херувими
та Престоли. Шестикрилі Серафими – ангели полум’яноподібні – оточують вогненний Престол
Божий і співають славу Господню день і ніч. Вони
палають любов’ю до Бога і ту любов запалюють у
серцях людей. Багатоокі Херувими сяють світлом
і знанням Бога та розумінням таємниць Божих
і просвітлюють людей. Богоносні за благодаттю
Престоли служать правосуддю Божому і силу того
правосуддя надають царям і владикам земним. У
середній ієрархії – Володарі, Сили й Влади. Ангели Володарі панують над нижчими чинами. Вони
надають сил земній владі і зміцнюють душі людей,
які борються з лихими пристрастями й хтивістю.
Ангели сили сповнені Божественної міцності, за
волею Господа творять великі чудеса во славу Божу,
вони надають чудотворної сили святим угодникам
і допомагають кожній людині терпіти скорботи
й слабкості. Ангели влади мають особливу владу

ТЕЛЬЦІ, потрудіться над

зміною іміджу, гардероба,
поставте за мету позбавитися поганих звичок і стати взірцем
для шлюбних супутників. Вони
впливові, презентабельні, тож і ви
не повинні підкачати!

над злими духами: вони відганяють силу ворожу,
що намагається спокушати святих подвижників, і
допомагають людям у боротьбі зі злими духами.
На нижчому ступені небесної ієрархії знаходяться:
Начальства, Архангели і Ангели. Ангели начальства
стоять над нижчими ангелами, їм Господь доручає
керувати всесвітом, охороняти країни, держави й
народи. Вони навчають начальників і допомагають
їм виконувати свої обов’язки на благо ближніх і на
славу Богу. Архангели – то великі благовісники,
що сповіщають людям таємниці Божі. Найнижчий
чин – це просто ангели, які найближчі до людей.
Вони повідомляють про наміри Божі, навчають
нас правдивого християнського життя, боронять
віруючих від падіння, ніколи не полишають нас
і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо.

засіб
обряд покаяння в гріхах декоративної
косметики

частина
порту
бір

20 листопада вшановується
ікона Божої Матері «Розчулення», яка вважається однією з
найбільш незвичайних і унікальних ікон хоча б тому, що
на ній немовля Ісус зображується в русі, а не статично, як
на більшості образів.

передача
м’яча

шумерське
божество
муза ліричної
поезії

словесне
кисломолоч- зображення
ний напій площа поши(Кавказ)
рення виду
(зоол.)

одиниця довжини (анг.)

держава в
Азії
спаситель

зразок,
еталон

21 листопада християни
відзначають день Собору Архістратига Михаїла та інших
Небесних сил безтілесних. Архістратиг Михаїл, ім’я якого
означає «хто, як Бог?» або «хто
рівний Богові?», є вождем Небесних сил, тому і називається
архістратигом, тобто воєначальником сил Господніх. Коли
одержимий гордістю Денниця
повстав проти Бога й потягнув
за собою безліч інших духів,
тоді святий Архістратиг Михаїл явився захисником Божої
слави, закликав інших ангелів
повстати проти зла і перебувати
в покорі Господу.

вибухова
речовина

посуд для
освячення
вина

окрема
крижка
комаха,
схожа на
коника

гусарський
мундир
вирита яма

бог уособлення часу:
початку і
кінця (міф.)

болотяна
рослина

ЛЕВАМ

хоч розірвись,
визначено метатися між
роботою та сім’єю. На професійних теренах позиції стабільні,
зате особисте життя – це просто
святковий феєрверк, тут розгортаються шалені події!

спопеляє, сили б’ють через
вінця, чарівність фонтанує,
заворожуючи протилежну стать. У
комунікаційній сфері вам немає
рівних. Однак не передайте куті
меду, домовляючись про важливі
речі, адже ризикуєте потрапити на
аферистів, вас можуть обдурити.

СКОРПІОНИ – сам собі

пан і покровитель. Впливові, огорнені магією чарівності, презентуйте себе скрізь,
будьте в центрі уваги, що активізує
популярність у соціумі. Доцільно
переглянути умови співпраці, внести корективи до старих домовленостей і поставити їх на творчі
рейки.

СТРІЛЬЦІ, тихіше їдеш,

заклад
населення
країни
син Анхіса
й Афродіти,
герой Трої

ними на всіх фронтах, пасти
задніх, бути підкаблучником
– не для вас. Ви самодостатня авторитетна особистість, знаєте, чого
хочете!

ТЕРЕЗИ, жага бажань

єгип. бог-творець (міф.)

скошена і
висушена
трава

РАКИ, будьте ініціатив-

ДІВИ – життєві вітрила
надуває вітер успішних змін,
коли чогось дуже хочеться,
не бійтеся ризикувати, а сміливо
дерзайте! Власні інтереси є благословенними.

СКАНВОРД

пряма, довга, символ письширока
менницького
вулиця
хисту

БЛИЗНЯТА, шлях до
розквіту та збагачення, реалізації власних потреб лежить через високий професіоналізм, сумлінну працю на благо
інших. Коли просять – радо допоможіть, тоді й вам підуть назустріч.

далі будеш. Таємні закулісні справи йдуть успішним
доленосним темпом. Тут ви поки
що королі. Проте, коли треба вийти на сцену, не ховайтеся, сміливо
демонструйте свої плани, досягнення.

КОЗЕРОГИ,

«Залізний...»
(термінатор)

корабель
Ясона (міф.)

накрохмале- найбільша
ний нагруд- ріка Єфіопії
ник сорочки
ранковий
під фрак
вітер (міф.)

струнний
щипковий
муз. інструмент (Азія)

ВОДОЛІЇ, на кар’єрному

чоловік, який
супроводжує
жінку

старший син
Адама та
Єви

навколо
«гравітаційне» дружнє поле
і всі, хто потрапив в його
магнетичну ауру, готові розділити
ваші інтереси й дихати одним братерським духом. Любов і дружба
переплетуться в один клубок, друзі стануть коханцями, а коханці
друзями.
небосхилі сонячно, розширюйте сферу ділового
впливу, активізуйте професійну
діяльність, вчіться, опановуйте
прогресивні технології.

стар. назва
японців
схвалення
(комп.)

сигнальний
духовий
інтрумент

РИБИ переживають кар-

рослина з
великими
голубуватими квітами

динальну зміну духовного
світогляду, вчорашні ідеали
відходять в небуття, звільняючи
місце новим інтересам, захопленням, романтичним пристрастям.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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