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БЕЗКОШТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ

Вчитись, розважатись і худнути,
не витрачаючи грошей
Абонементи до
спортивної зали,
басейну коштують
тисячі гривень. Не всім
по кишені записатися
на заняття танцями або
курси іноземної мови.
«Районка» підібрала
місця, де можна
відпочити, зайнятися
спортом або отримати
нові знання абсолютно
безкоштовно

Безкоштовні майстер-класи при кафе
стають все популярнішими

Текст
Анатолій
Шемет

З

Замість спортклубу –
вуличні тренажери

З

айматися спортом необов’язко
во у сучасному клубі. Все більшої популярності в усьому світі набирають вуличні тренування або
воркаут. Найвідоміше місце для
тренувань киян – Гідропарк. Але й
у Дарницькому районі можна відна
йти спортивні майданчики з тренажерами. Такі є в освітніх закладах:
гімназіях № 237, № 217, «Київська
Русь», Київській інженерній гімназії, СЗШ № 329. У нових мікрорайонах поруч із будинками облаштовують території для занять спортом,
до прикладу, на вулиці Чавдар. Такі
майданчики користуються попитом у жителів Молодіжного кварталу. Також без зайвих витрат, маючи
лише набір ракеток і м’ячик, можна

пограти в теніс – столи встановлюють у сучасних дворах. Комфортні
майданчики для гри у футбол, баскетбол і волейбол чекають на вуличних спортсменів. Отже, треба мати
лише бажання.
Для занять бігом гроші теж не потрібні. На нових пришкільних стадіонах, наприклад, у гімназії «Київська Русь» доріжки зі спеціальним гумовим покриттям користуються великою популярністю серед місцевих жителів. Відмінне місце для кросу – Парк партизанської
слави (ППС), там на вихідних можна зустріти безліч однодумців. Одна
з організацій, яка агітує за здоровий
спосіб життя, збирає поціновувачів
бігу щосуботи о 9:45 біля центрального входу в ППС.
– Бігаємо тінистими алеями на
свіжому повітрі. Дорогою зупиняємось на спортмайданчику, де кожен
випробовує свої сили на турніках
і брусах, – розповідає організатор
пробіжок Олексій Паращенко. – Після кросу в нас розминка. Бажаючих
інструктори навчать нескладним
прийомам самооборони. Тож, приєднуйтесь до нас.
Для любителів спокійніших занять є йога. Кожні вихідні дні о
10:00 у Парку партизанської слави ви зустрінете однодумців і зможете разом позайматися вправами прямо під соснами. Абсолютно
безоплатно!

Музика, іспанська
та орігамі

Б

езкоштовних кінотеатрів у Дарницькому районі поки що немає. Проте в кінотеатрі ТРЦ «Алад-

В Університеті третього віку працює
17 факультетів

дін» щосереди діє акція «День глядача» – вартість квитка на перегляд
фільму усього 30 грн.
На вуличні концерти вас запрошують музичні виконавці до парку
«Позняки». На фортепіано, яке стоїть на відкритому повітрі, грають
усі бажаючі. А вечорами молоді піаністи виконують повноцінну сольну програму.
Безкоштовні майстер-класи зараз стали дуже поширеними. При
торгово-розважальних центрах, ресторанах, кафе працюють різноманітні навчальні програми: з виготовлення піци, листівок, прикрас для
інтер’єру. Наприклад, у закладі «Італійське кафе» на території будівельного гіпермаркета «Епіцентр», що

на вул. Григоренка, 40, проводять
навчання для дітей з приготування
справжньої італійської піци. Зареєструватись на майстер-клас можна
за номером (+38050) 380-76-51.
Для людей старшого віку, сповнених енергії та бажання вчитися новому, в Дарницькому районі відкрито
Університет третього віку. На безо
платній основі працюють факультети з основ комп’ютерних знань, танцювальний, лікувальної фізкультури, мовознавчий (англійська та німецька мови), загалом пропонується
17 напрямків. Дізнатися більше про
розклад і навчальні програми можна за телефоном (+38067) 164-66-42.
Для тих, хто прагне попрактикуватися в іноземних мовах,
Фото: www.run-and-travel.com

економити на відпочинку і заняттях спортом влітку – дуже
просто. Абонемент до басейну замінить плавання у відкритих водоймах. Цьогоріч у Києві відкрито одинадцять пляжів. За інформацією прес-служби Київської міської
держадміністрації, купатися у Дніпрі дозволено у парку Дружби народів (пляж «Чорторий»), біля острова Венеціанський (пляжі «Дитячий», «Золотий», «Передмістна слобідка» та «Венеція») і на Трухановому острові (пляж «Центральний»).
У річках Горенка та Десенка Оболонського району біля острова Долобецький (пляж «Молодіжний»). В
озерах Вербне (вул. Приозерна), Райдуга (вул. Райдужна) та Тельбин (вул.
Березняківська). В інших водоймах
міста купатися заборонено. Усі озера Дарницького району потрапили
до «чорного» списку Держсанепідслужби: вода не відповідає санітарним вимогам, дно засмічене, зони
для відпочинку не обладнані. Для
занять плаванням бажано обирати
безпечні пляжі.

Музиканти
запрошують
на вуличні
концерти
до парку
«Позняки»

Що може бути краще
за вуличний спорт

Відмінне
місце для
кросу – Парк
партизанської
слави

організовано розмовний клуб
Language Exchange Club Kyiv. Безкоштовні зустрічі з носіями мови
щоразу влаштовуються у різних
кафе столиці. Розмовними мовами є англійська, українська, польська, німецька, італійська, іспанська, французька та російська. Детальніше про клуб і місця зустрічі
можна дізнатись на їхній сторінці
у мережі «Фейсбук».
Вивчити японську мову запрошує Посольство Японії в Україні,
що знаходиться за адресою: пров.
Музейний, 4. Але потрібна попередня реєстрація. Детальна анкета для
участі розміщена на сайті посольства http://www.ua.emb-japan.go.jp/
Вперед, до знань!

Для занять
спортом не
потрібні
спортзали
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ВИЖИТИ
В СКРУТУ
LOREN IPSUM

Всі – на «блошку»!
У часи економічної кризи все популярнішими стають
«блошині» ринки. Там за «смішні» гроші можна
знайти джинси, сервіз, раритетну платівку або
мобільний телефон. Аби роздивитися стихійний
ярмарок ізсередини, кореспондент «Районки» на
кілька годин перетворився на продавця книг
Текст
Анатолій
Шемет

Д

арницька «блошка» розташувалась у скверику на Привокзальній площі, неподалік від залізничного вокзалу. Це не та велика барахолка довжиною у кілометр
на Петрівці, проте й тут є свої родзинки.
Ринок працює у вихідні дні, з сьомої ранку та до останнього покупця.
Аби зайняти «рибне» місце постійні
продавці приїжджають якомога раніше.
Наш кореспондент заявився о
8:00, але йому пощастило розташуватись у непоганому куточку самого центра барахолки. Розклав на поліетиленовому пакеті кілька книжок: двотомник із всесвітньої історії
І. Крип’якевича, збірки матеріалів з проблем Євроатлантичної інтеграції України та підручник з англійської мови за десятий клас
В. Плахотника. Ціни по 10 грн за
кожну книжку повинні були привернути увагу покупців.
Пенсіонерка Ніна Масляннікова, яка торгувала поруч, розповіла,
що на «блошиний» ринок приходить
утретє і щоразу дуже соромиться стояти в рядах. Крам у жінки скромний
– десяток стареньких іграшок, пара
окулярів, потерті гаманці, чоловічі
штани, сорочка та «олімпійка».
– П’ять років тому поховала єдиного сина. Ось принесла його речі.
Аби не потреба в грошах, ніколи б не
прийшла.
За годину продажів лише кілька
людей поцікавились літературою
нашого агента, придбати книги так
ніхто й не виявив бажання. Сусідці
Ніні Іванівні поталанило більше – у
неї купили дві іграшки та гаманець.
Жінка раділа, що вторгувала «двадцятку»: заробила на хліб і молоко.

сові труднощі. Приносять все, що
можна продати. Зазвичай вживані речі не мають особливої цінності, але на «блошці» можна відшукати цікавинки. Колекції раритетних
значків – від 50 грн, чашки радянського періоду – від 5 грн, чайник –
20 грн, каструля – 40 грн. За самовар
просять сотню гривень, а сервізи,
які за часів «совка» були страшенним дефіцитом і вважались предметом розкоші, тепер віддають за 80
грн. Статуетки – від 10 грн, настінні
годинники минулого століття стартують від 150 грн.
Особливим попитом на барахолці користується уживана техніка. За «мобілки» – «дореволюційні» моноблоки з чорно-білим
екраном – просять
50 грн, можливий
торг. Радіоприймач
можна придбати за
60 грн, а телевізори
– від сотні гривень.
Не гребують продавці торгувати нагородами: ордени та медалі часів Другої
світової війни продають молодики
аж ніяк не схожі на ветеранів. Поцікавившись товаром, кореспондент
отримав неввічливе: «Не подобається, нема чого підходити».
Грановані склянки, кухлі, виделки, ложки, вироби з дерева, касети, бабіни, платівки, ляльки, плюшеві ведмедики, керосинові лампи
– у кожної речі своя історія та своя
доля.
На таких торгівельних майданчиках слід бути уважним. Є висока
вірогідність придбати на «блошці»
крадену річ, яку в разі розслідування доведеться повернути власнику.

Ринок працює у вихідні з сьомої ранку
до останнього покупця

КОРЕСПОНДЕНТ
ВІДШУКАВ
РАРИТЕТИ
• Магнітофон Sony

За словами продавця, модель –
одна з найкращих у серії випусків магнітол. Головна перевага – радіоприймач не залежить
від інших радіовпливів і приймає сигнали більше двадцяти різних хвиль. Вартує апарат
250 грн.

Особливим
попитом
користується
уживана
техніка

Статуетки, самовари
та нагороди фронтовиків

Б

ільшість людей, які приходять торгувати на барахолку – вже немолоді, і мають фінан-

• Мідний рубель
1712 року

Колекцію значків можна придбати за 50 грн

Такі монети, зі слів торговця,
карбувались кілька разів і складались із кількох монет номіналом десять копійок. А коли
не вистачало металу на виготовлення копійок, тоді мідний
рубель переплавляли. Вартість
– 300 грн.

• Платівка пісень
Деміса Руссоса

Останнім часом записи відомого грецького виконавця набули
неабиякої популярності. Продають рідкісний альбом за 30 грн.

Старі «вініли» знову в моді

«Блошині» ринки – несанкціоновані

Назва «блошиний ринок»
походить із французької мови

ІННА ГАМАЛІЙ,
Дарницьке райуправління міліції
Ринок, що знаходиться у сквері на Привокзальній
площі, є несанкціонованим. Працівники лінійного відділу міліції проводять рейди щодо запобігання виникненню стихійних ринкових майданчиків. Активна робота проводиться у
місцях, на які скаржаться мешканці. Перевірку законності придбаного товару проводить Дарницький районний відділ РУ МВС виключно за заявою покупця. Періодично стаються випадки продажу та придбання крадених товарів на
торговельних майданчиках. У разі, коли громадянин став свідком такого злочину, просимо негайно звернутись із заявою до оперативних співробітників, які
працюють у відділі міліції на вул. Кошиця, 3-А.

і
ДО РЕЧІ

Так називають місце, де люди продають і купують речі, які вже були у
вжитку, предмети давнини, антикваріат. Як правило, це не коштовні товари, ціна на які залежить від способу виготовлення (власноруч чи на підприємстві), поширеності та якості.
Перший відомий «блошиний» ринок відкрився в 1841 році в Парижі. До
речі, ця барахолка працює й донині та займає величезну площу. «Блошині»
ринки користуються значною популярністю в країнах Європи та США.

ЗАОЩАДЖУЄМО НА ХАРЧАХ РЕЙД ПО СУПЕРМАРКЕТАХ

Як найдешевше зварити борщ?
Без борщу свого життя не уявляє жодний
справжній українець. Переперченою стравою
з буряка випробовували молодих козаків на
витримку ще за часів Запорізької Січі. Взявши
за основу традиційний рецепт, кореспондент
«Районки» пішов по дарницьких
супермаркетах і ринках зіставляти ціни, аби
приготувати найвигідніший борщ
Текст
Анатолій
Шемет

І

снують десятки рецептів українського борщу, але ми готуємо
найпоширеніший – червоний. До
страви входять класичні компоненти: свинина, буряк, морква, карто-

пля, капуста, квасоля, томатна паста, олія, сіль.
Сало, перець, часник, хліб і сметану до рецепту не додаємо – це вже
додаткові компоненти смакоти, допоміжні інгредієнти.
Зі списком кореспондент «Районки» рушив у рейд по супермаркетах
і ринках Дарниці.
Знайшовши найдешевші компоненти, журналіст зварив борщ. І ось
що у нього вийшло.

Ціни інгредієнтiв класичного борщу у торгових мережах (грн/кг)
Магазин
АТБ

Екомаркет

Продукт

Ринок

Свинина

70,00

62,00

63,00

Картопля

16,00

17,00

Квасоля

20,00

Буряк
Цибуля

Скільки коштує червоний борщ?

Морква

Свинина (300 гр.)  . . . . . . . . . . . . . . 16,8 грн.
Квасоля (200 гр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 грн.
Картопля (1 кг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 грн.
Буряк (150 гр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 грн.
Цибуля (150 гр.). . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 грн.
Морква (150 гр.) . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 грн.
Томатна паста (30 гр.) . . . . . . . . . . 0,70 грн.
Капуста (200 гр.) . . . . . . . . . . . . . . . 1,96 грн.
Олія (50 гр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 грн.
Сіль (20 гр.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 грн.
Усього: 32,86 грн.

Томатна
паста

Billa

Велика
Кишеня

Сільпо

Фора

Novus

56,00

63,00

68,00

60,00

59,00

10,00

5,00

4,50

4,00

10,00

5,68

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

5,00

8,80

8,45

20,00

16,00

16,00

21,00

10,00

10,00

7,90

9,00

9,00

10,00

10,00

20,00

8,48

27,00

15,00

17,89

15,00

10,00

21,00

30,00

40,00

20,00

22,50

24,00

30,00

28,00

33,20

32,00

23,60

Капуста

12,00

15,00

10,00

10,00

9,98

13,00

15,00

8,00

Сіль

4,50

4,00

4,00

4,00

4,00

4,79

4,80

4,80

Олія

30,00

26,00

25,00

22,00

22,00

24,00

22,00

22,17

Ціна нашого борщу – близько 33 грн. Вистачить
нагодувати велику родину. Смачного!
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ЗОЛОТА КОМУНАЛКА

Вся правда про тарифи

Текст
Сергій
Котвицький

Ч

и вважаєте справедливим, що
платники податків оплачують
однакову частку за компослуги самотньої бабусі з крихітної гостинки
та сім’ї, що володіє двома будинками по 200 м2? На підтримку заможної родини із бюджету витрачається у десятки разів більше коштів.
Тоді як цілком логічним є допомагати бабусі та дати можливість багатій
родині самій сплачувати за отримані послуги.
Тарифи безсумнівно повинні
були зростати. Постає інше питання – чи справедливим є підвищення саме в такій мірі?
Через абсолютну непрозорість діяльності суб’єктів природних монополій неможливо зрозуміти їхні реальні доходи та витрати. Це, в свою
чергу, не дозволяє перевірити, наскільки сформовані ними тарифи є
економічно обґрунтованими.
Деталізація компонентів тарифу (його обґрунтування) здебільшого не покидає стін Нацкомісії, що
здійснює держрегулювання у сфері
енергетики та компослуг (НКРЕКП).
Роз’ясненням та комунікації з населенням належної уваги не приділяється, а це породжує лише новий
виток невдоволення споживачів.

Зростання ціни на газ –
вимога МВФ

Х

виля подорожчання компослуг у квітні–травні 2015 року
зумовлена, перш за все, зростанням
вартості газу.
Найбільш відчутно вона вдарить
по мешканцях, квартири котрих
не обладнані лічильниками. Чому?
Бо такі споживачі не мають ніякого впливу на цифри, які їм встановлять у платіжках. Економія енергоресурсів у такому випадку – це радше данина державі у складний іс-

Тарифи на житлово-комунальні послуги (грн)
+0,74

Утримання будинку (за м2)

2,86

Холодна вода +
водовідвід (на особу)

41,08

Гаряча вода
(на особу)

25,06

40,20

+15,74

7,79

46,74

+38,95

11,69

70,14

+58,45

Плита газова
та водонагрівач (норма 18,0 м3)

23,38

140,28

+116,9

Опалення (за м2)

9,20

15,82

Газ (на особу)
плита газова при наявності
централізованого гарячого
водопостачання (норма 6,0 м3)
Плита газова при відсутності
централізованого гарячого
водопостачання (норма 9,0 м3)

3,60
51,76

зараз

+10,68

+6,62
з 1.04.2015

* розрахунки проведено на прикладі тарифів м. Києва за умови відсутності лічильників
** для розрахунку гарячої води брали норматив споживання 3,5 м3 на особу

Тарифи на електроенергію (грн/кВт•год.)
по
1.04.15 р.
з 1.04.15
по
1.03.17 р.

з 1.03.17

до 150 кВт•г
150-800 кВт•год.
до 100 кВт•год.
100-600 кВт•год.
понад 600 кВт•год.
до 100 кВт•год.
понад 100 кВт•год.

Тарифи повинні були
зростати. Постає інше
питання – чи справедливим є підвищення саме в такій мірі?

торичний період, аніж зменшення власних рахунків за комуналку. Зростання ціни є вимогою МВФ.
З 30 квітня 2014 року передбачено
поступове підвищення тарифів на
газ – щоправда, збільшення його
вартості має супроводжуватись наданням житлових субсидій.
Довкола даного тарифу точиться
суперечка про те, чи є нинішня ціна
економічно обґрунтованою, а також
чи досить газу внутрішнього видобування для населення. Як урядовці, так і НАК «Нафтогаз України» запевняють, що підвищення цін на
газ сприятиме скороченню імпорту газу та підвищенню його
видобутку в Україні, а також стимулюванню енергоефективності й
енергозбереження.
Наразі діє державна програма
щодо безкоштовного встановлення квартирних газових лічильників

0,3084
0,4194
0,37
0,63
1,40

Джерело:

Тарифи на комунальні
послуги для мешканців
тривалий період були
занижені. Настав час
сплачувати реальну вартість
спожитого газу, води й
електроенергії. Проте
перевірити економічне
обґрунтування тарифів —
справа не з легких. Тому
контроль за монополістаминадавачами послуг — одне
з найважливіших завдань
депутатів Київради

0,90
1,68

«Київгазом». До початку 2016 року їх
мають встановити всім киянам, хто
має газові колонки та газові плити.
Платіжки, які споживачі отримають
наступного місяця, також міститимуть інші цифри: за споживання
світла обсягом менше 100 кВт-год на
місяць доведеться платити 37 коп./
кВт-годину; обсягом від 100 до 600
кВт-год. – 63 коп./кВт-год.; обсягом
понад 600 кВт-год. на місяць – до 1,4
грн/кВт-год.
Зміняться в сторону зменшення і ліміти споживання електрики. Окрім цього, відмінено поділ споживачів на тих, чиї квартири оснащені електричними
плитами, і тих, у кого плити газові – для перших раніше був нижчий
тариф.

Перехресне
субсидіювання буде
ліквідовано

О

крім цього, в країні справді існує поняття «перехресне субсидіювання» – коли мешканці оплачують лише частину вартості спожи-

Через абсолютну непрозорість діяльності
суб’єктів природних монополій неможливо зрозуміти їхні
реальні доходи та витрати

тої електрики, а решта компенсується комерційними клієнтами, тарифи для яких були значно вищими.
За даними національного регулятора, до 1 квітня 2015 року домогосподарства сплачували лише 21% від
собівартості електроенергії, тому
підвищення тарифу на неї допоможе ліквідувати це перехресне субсидіювання. У той же час, обґрунтування, чому саме така вартість, а також чому встановлені саме такі обсяги споживання НКРЕКП не опублікувала.
Електроенергія – це чи не єдина послуга, облік якої виконується
зразково-показово, тому споживачі,
які хочуть платити менше, мусять
більш бережливо використовувати
світло. Окрім цього, обов’язково вимагати роз’яснень щодо обґрунтованості тарифів. Тільки разом
ми зможемо навчити монополістівкомунальників і НКРЕКП пояснювати свої дії, а не доносити до споживачів результат своїх домовленостей
у кулуарах.
Зростання цін на енергоносії не
могло не спричинити підвищення
цін на холодну воду. Крім того, подорожчання цієї послуги зумовлене
також введенням у дію тарифу виконавця послуг – додаткові 1,548 грн/
м3, якого не було до 1 травня 2015
року, і чим монополіст виправдовував свою бездіяльність у багатьох
питаннях. Витрати на встановлення
квартирних лічильників на холодну воду до тарифу не входять (п. 16
Порядку формування тарифів), хоча
іноді встановити лічильник дешевше, аніж його повірити.

Кияни – заручники
політичних ігор

Р

азом із колегами-депутатами ми
працюємо над пошуком варіантів встановлення лічильників. Але з
огляду на те, що ця послуга не є надміру дорогою (лічильник коштує
від 150 грн + встановлення від
100 грн), закликаємо тих, хто має
можливість, установлювати засоби
обліку самостійно вже зараз.
Потрібно відзначати, що у цій
сфері зростання тарифів для киян
буде особливо відчутним. Оскільки левова частка рахунків за тепло
– понад 40% тарифу на гарячу воду
і більше 50% на опалення – складається з газу. У свою чергу, для теплогенеруючих підприємств газ подорожчав у 2,2 рази.

КУПУЙ ДЕШЕВШЕ

Три способи зекономити в Інтернеті
Торгівля онлайн
набирає все більшої
популярності
в Україні. Адже
товари у всесвітній
мережі часто
коштують дешевше,
ніж у звичайному
магазині. «Районка»
знає, як заощадити на
покупках в Інтернеті
ще більше

Текст
Юлія Покуль

1

Купівля уцінених
товарів

До цієї категорії відносять, наприклад, абсолютно нові товари з пошкодженою упаковкою або незначними дефектами. Також це можуть
бути речі, які повернули до магазину до закінчення двотижневого терміну, коли дозволяється віднести товар покупцю. Ціна такого асортименту, зазвичай, на 30-60% нижче
середньоринкової.

У 2014 році
і
2,1 млн українців
ДО РЕЧІ
робили покупки в
Інтернеті. Це 14%
всіх користувачів Мережі.

2

Відстеження
цін і знижок

Існують сайти, які допомагають покупцям відслідкувати історію зміни
цін і початок розпродажів на товари, які їх цікавлять. Завдяки таким
інтернет-ресурсам можна практично в режимі реального часу спостерігати про здешевлення та подорож-

чання будь-яких товарів. До того ж,
при зниженні ціни приходить повідомлення на електронну пошту.

3

Спільні
покупки

Коли при замовленні товарів
об’єднатися з іншими покупцями,
можна відчутно заощадити. Ви можете зробити оптову закупку без посередника. Ціна кожної одиниці товару буде значно дешевше, ніж при
звичайній покупці одного екземпляру.
Ось так за допомогою трьох простих секретів можна значно заощадити на покупках в Інтернеті!

Кияни, на жаль, сумлінно сплачуючи за комуналку, вкотре стали заручниками політичних ігор. Правда полягає в тому, що кожен учасник
намагається сам виграти, мабуть, не
до кінця розуміючи, що все-таки
існують «win-win» стратегії.
У той же час, із новинами про
подорожчання компослуг, на дверях будинків міста з’явились великі плакати з інформацією, що тарифи на утримання будинків та прибудинкових споруд не змінюватимуться – за особистим дорученням Віталія Кличка.
Безумовно, це благі наміри мера
захистити киян хоча б від зростання квартплати. Проте вартість послуг з утримання будинків здеЗакликаємо тих, хто
має можливість, установлювати засоби обліку
самостійно вже зараз

більшого не коригувалась відповідно до рівня інфляції впродовж
останніх кількох років. Тому є можливість, що вона виявиться заниженою. Це може, в свою чергу, спричинити неналежне надання послуг з утримання будинків і прибудинкових споруд, а також значне
зростання такого тарифу через певний проміжок часу.

Влада зобов’язана контро
лювати монополістів

П

ідсумовуючи, наголошую, що в
комунальній сфері, як і загалом
в житті, немає «чорного» та «білого».
Очевидно, міська влада зобов’язана
контролювати прозорість роботи монополістів і формування ними тарифів. І коли вона це занедбає, результати не забаряться.
Також важливо вимагати від монополістів постійної та чесної комунікації та надання вчасних
роз’яснень мешканцям. Відсутність
діалогу породжує тільки недовіру та
нову хвилю невдоволення.
Навести лад у сфері ЖКГ у таких
непростих умовах, в яких ми зараз
перебуваємо, неможливо без активної участі споживачів. Потрібна взаємодопомога у процесі заощадження газу, електроенергії, гарячої та
холодної води. А також посильна
участь мешканців у боротьбі з монополістами та комунальниками за
якісні послуги.
Прикро, що енергозбереженню
не було приділено достатньої уваги
вчасно, у спокійніший час. Коли реформа енергетичної сфери виявилася б не такою болісною. Але так
як цього не сталось раніше, то доводиться вчитись на помилках.
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗВІТ

ШАНОВНІ ДАРНИЧАНИ!

Дякую за вашу підтримку. Це був складний рік. Систему, яку більше двадцяти років
нищила корупція, важко змінити одразу. Зараз ми робимо тільки перші, але вже дуже
відчутні кроки. Влада нарешті почала дослухатися до людей. Відбуваються реальні
зміни.
Пропоную вам ознайомитися з моїм річним звітом як депутата Київради. Готовий вислухати всі ваші зауваження та пропозиції до всього викладеного у цьому звіті. Наскільки б критичними вони не були. Звичайно, не все задумане вдалося реалізувати, але зроблено досить багато.
Вважаю, що депутатський звіт – одна з найважливіших складових моєї роботи, мірило якості.
Головне для мене – завжди відстоювати інтереси дарничан, вирішувати їхні проблеми.
Приходьте, пишіть, телефонуйте. Я відкритий до співпраці. Завжди готовий розглядати нові ідеї, навіть, якщо вони часом
не співпадають із моєю власною думкою.
Ще раз дякую!

Зі щирою повагою, ваш Сергій Левада

ДЕПУТАТСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ

РІШЕННЯ В КИЇВРАДІ

✓ «Про затвердження Тимчасового порядку
про розроблення та затвердження містобудівної документації в місті Києві»
✓ «Про дерегуляцію і спрощення порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві»
✓ «Про розширення повноважень окремих органів самоорганізації населення (пілотний
проект)»
✓ «Про продовження чинності Програми розвитку зеленої зони та концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста Києва»

АКТИВНІСТЬ У КИЇВРАДІ

✓ Перший заступник голови Постійної комісії

Завжди молоді та квітучі
дарничанки в день 8 Березня

Ветерани округу № 7 під час
відзначання Дня Перемоги
ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А,
тел. (044) 566 54 60.
Приймальні години:

з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00,
обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Особистий прийом депутатом:
остання п’ятниця кожного місяця,
за попереднім записом.

Спілкування з мешканцями – важлива складова депутатської роботи
ЗОШ № 289: заміна вікон і внутрішнього
освітлення.

РОБОТА В ОКРУЗІ:

✓ за період депутатської діяльності пенсіоне✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

рам округу було видано 2 370 талонів на придбання ліків загальною сумою 71,1 тис. грн;
фонд матеріальної допомоги склав 54 тис.
грн;
відремонтовано 7 дитячих майданчикiв, ще
13 буде відновлено у поточному році;
для дев’ятирічного хлопчика придбано ліцензію на проведення ряду реабілітаційних
лікувань у Центрі стимуляції мозку;
у 24 будинках округу до кінця поточного
року буде встановлено будинкові лічильники тепла;
гуртожиток на вул. Сімферопольській, 11/1,
отримав повністю відремонтовану та переобладнану душову кімнату;
на Харківському шосе, 21, проведено капітальний ремонт крівлі будинку та припинено діяльність галасливого кафе «Синяя
Лошадь»;
на вул. Тростянецькій, 7-А, проводиться капітальний ремонт під’їздів;
на вул. Ілліча, 4/6, заплановано ремонт сходових клітин;
заплановано ремонт фасадiв будинків за
адресами вул. Харківське шосе, 21/5, 51, 55;
на окрузі проводяться толоки, свята та урочистості для дорослих і дітей до 8 Березня, Дня
матері, Дня Перемоги, Пасхи, Нового року;
організовано поїздку до Почаєва;
для тих, хто пішов захищати Батьківщину в
зоні АТО, придбано два кевларові шоломи та
один бронежилет.

ПІДТРИМУЮ
ТА АКТИВНО СПРИЯЮ:

✓ зменшенню кількості МАФів (вул. Привок✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

зальна, 3, Харківське шосе, 65);
забороні продажу алкоголю з 23.00 до 8.00;
становленню малого і середнього бізнесу та
прозорим «правилам гри»;
зменшенню кількості зовнішньої реклами у
місті;
реформуванню ЖРЕО, створення ОСББ;
децентралізації та розвитку ОСНів;
створенню паркувального простору;
захисту та збереженню зелених зон.

Дитячий садок № 779
після ремонту

Відремонтовані дитячі майданчики

Велика Дарницька толока
на окрузі № 7

Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування
✓ Голова постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025 року
✓ Член більше ніж 10-ти робочих груп (РГ), серед яких: РГ з вирішення питань по утриманню підземних пішохідних переходів у місті
Києві та РГ щодо будівництва на вул. Десятинній та Звіринецькій
✓ Ініційовано звернення до Верховної Ради
щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства – зараз розроблюється проект рішення
щодо створення архітектурно-будівельного
контролю в Києві
✓ Ділянці за адресою Привокзальна, 10-А, надано статус скверу
✓ Передбачено кошти у програмі соціальноекономічного розвитку Києва на 2015 рік на
реконструкцію ЗОШ № 289 задля створення
комфорту дітям із особливими потребами.
Це буде перша в Дарницькому районі школа
інклюзивної освіти.
✓ Передбачено кошти на виконання у 20142015 роках реконструкції та капітальних ремонтів дитсадочків і шкіл:
ДНЗ № 248: заміна вікон, капітальний ремонт приміщень;
ДНЗ № 256: заміна вікон, капітальний ремонт фасадів і приміщень, придбання дитячих підковдр і простирадл;
ДНЗ № 275: заміна вікон, придбання дитячих ліжок;
ДНЗ № 385: заміна вікон, капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та
каналізації, придбання та встановлення меблів у групах садочка;
ДНЗ № 706: капітальний ремонт систем
опалення, водопостачання та каналізації,
придбання та встановлення меблів у групах
закладу;
ДНЗ № 779: заміна вікон, придбання та
встановлення меблів у групах садочка;
ДНЗ № 787: заміна вікон і внутрішнього
освітлення, капітальний ремонт фасадів,
придбання посуду для кухні й інвентарю для
прибирання;
ДНЗ № 805: заміна вікон, придбання та
встановлення меблів у групах закладу;
Школа – дитячий садочок «Рядосинь»:
заміна вікон, капітальний ремонт приміщень.
ЗОШ № 105: заміна вікон, придбання та
встановлення меблів;
ЗОШ № 127: капітальний ремонт даху та приміщень, придбання і встановлення меблів;
ЗОШ № 284: капітальний ремонт даху, фасадів, приміщень, придбання та встановлення
меблів;

«На цьому не
спиняюся, роботи ще
багато. Але разом із
вами ми зробимо ще
більше. Головне —
бачити мету та йти до
неї спільно!»
Сергій Левада
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ІСТОРІЯ ОДНОГО СЕЛА

У наші дні — це проспект
Петра Григоренка

Позняківська знаменитість тих часів —
знахар дід Бура (посередині)

До армії проводжали всім селом

Хранителі позняківських легенд
Відтворювати церкви,
досліджувати архіви,
писати краєзнавчі
книги — їхнє сімейне
хобі. Ніна та Микола
Покотили оберігають
пам’ять про Позняки —
села серед мегаполісу,
похованого під бетонним
фундаментом хмарочосів
Текст
Леся Шелест

З

Ніною Олексіївною та Миколою
Івановичем ми зустрічаємось на
їхньому подвір’ї – на Івана Бойка –
вулиці, яка чи не єдина вціліла під
тиском сучасних забудов на Позняках. Двір у родини Покотило – легендарний. На цьому місці розміщувалась кам’яна Трьохсвятительська
церква, яку потім зруйнували під
час Другої світової війни.
– Саме тут був вхід до храму, –
показує краєзнавець. – Церкву збудували з вогнестійкої цегли, такої зараз не виготовляють. Копаючи вглиб, дістався старої кладки, і навіть використав трохи на
будівництво хати.
Кілька цеглин із клеймом виробника зберігаються в музеї «Родинний гай. Село Позняки», який знаходиться у приміщенні СЗШ № 111
ім. С. Ковпака. Історичний музей
Покотили створили власноруч, виключно на ентузіазмі.

Ніна ПОКОТИЛО,
педагог, депутат Верховної
Ради 3-го скликання:
Коли стали зносити Позняки – відчула ностальгію. Хто переїхав до
великого міста з села, завжди можуть повернутись. А ми місцину,
де зростали, втратили назавжди

Подружжю добігає сьомий десяток, але вони невтомно продовжують дослідницьку роботу. Видали
дві книги «Позняки і позняківці», де
зібрали архівні документи, спогади
очевидців, багатий фотоматеріал.
Без вищої освіти, багато років пропрацювавши на заводі, Микола Іванович кожному жителю села присвятив окремого вірша. Поезії знайшли відображення у збірках.
Ніна Іванівна – педагог із сорокарічним стажем, колишній директор
школи, депутат Верховної Ради 3-го
скликання, за національністю – росіянка. Зараз жінка збирає матеріал до третьої документальної збірки
про історію Дарниці.
– Позняки – одна з цеглинок, покладених в основу Дарницького району. Коли стали зносити село, то відчула ностальгію. Хто переїхав до великого міста з села, можуть навідатись і подихати повітрям батьківщини. А ми місцину, де зростали,
втратили назавжди.

Баня – з лійки,
золото – з фольги

С

аме задля збереження пам’яті
про вже неіснуюче село Покотили взялися за меценатство. Ніна
Олексіївна збирала фото і документальні матеріали, артефакти, предмети побуту, створила у 111-й школі музей історії Позняків (відкрився
у 2009 році).
У музейній кімнаті на видноті – триметровий гобелен з українським орнаментом, що вишила
сама дослідниця.
Микола Іванович із підручних
матеріалів майстрував макети – копії будівель, які були у Позняках –
церкви різного періоду, стару школу, магазин, молочарню.
– Трьохсвятительську церкву відтворити допоміг старший сусід,
який пам’ятає будову. Розповів, що в
Требухові під Броварами є точна копія нашого храму. Я поїхав – зробив
багато знімків, замальовок, – розповів Покотило.

Копії історичних пам’яток для
музею майстер виготовляв кілька
років. У нагоді стали дріт, стружкові плити, фарби, оліфа, будівельний
гіпс, пінопласт. На куполи йшли
звичайні лійки, церковну позолоту
імітувала фольга, іконки – з календариків. Кожна архітектурна споруда зсередини освітлюється.
– Працював щоденно по вісім годин, за півтора місяці завершував
один макет. Спочатку малюєш детальну схему, потім як інженер вираховуєш розміри, випилюєш. Але
саме кропітке – підігнати розмір
кожної деталі, «зашкурити».
Кілька років тому майстер мініатюр відтворив об’ємну мапу Позняків 1960-х років минулого століття.
Завідувач шкільного музею Тетяна
Гасенко говорить, що робота – унікальна:
– За спогадами, малюнками Микола Іванович «повернув» Позняки
старожилам. У цій хаті я народилась. Ось – цегляна церква, цвинтар.
Тут – хатинка діда Чирви, в якій після війни вчили дітей. Навколо столу – школярі, на стінах – ікони, а
на печі Чирва лежить. Тепер там
Слов’янська гімназія.
Про родину Покотило у музеї –
окремий розділ, як про меценатів і
зберігачів вікової історії.

У кожного господаря –
по три човни

З

а переказами літніх жителів,
близько п’яти століть тому на
цій місцині серед річок та озер оселився монах Позняк. Інок вирощував фрукти, овочі, заготовляв молоко і носив до Києво-Печерської
Лаври. До нього підселялись інші
монахи, так місцевість отримала свою назву. Але перші документальні згадки про Позняки датуються лише ХVII століттям. Історію села
пов’язають із відомим сподвижником Петром Могилою.
Протягом багатьох століть село
було частиною різних губерній. У
квітні 1935-го село Позняки стало

Ніна та Микола Покотили видали дві документальні книги
про Позняки. І власноруч створили історичний музей

складовою частиною Дарницького
району.
У той час у населеному пункті
мешкало близько 1 800 жителів.
– Люди селились кутками, кожен
з яких мав свою назву, – згадує Микола Іванович. – Могучий, Острів, Гай,
Наумка, Бесарабочка (зараз вулиця
Івана Кочерги). Так ми їх споконвіку
й називали. Після війни тут заборонили будуватись через загрозу повеней, проте люди все одно поселялись
у Позняках.
Краєзнавець згадує, як у 1950 –
1970-ті роки щовесни село топили
води Дніпра.
– Рєдкая птіца долєтіт до сєрєдіни Днєпра, писав Гоголь. Бо ріка розливалась аж до Харківського.
Люди по вулицях пересувались
на човнах, жили на горищах, бо в
хаті до вікон стояла вода. Дітям дозволяли до школи не ходити. Худобу відвозили на плотах у ліс на Червоний Хутір. До «чугунки» (залізниці) теж водою плавали.
– Хліб до магазину на човні переправляли. Він стояв високо, на палях до 8 метрів і його не затоплювало. Машина привезе до соші (ми

У 1950-1970-ті води
Дніпра щовесни
топили Позняки. Люди
пересувались вулицями
на човнах, жили
на горищах, а худобу
відвозили до лісу
так «шосе» називаємо), а далі – човником.
Була у Позняках місцева знаменитість – дід Бура. Знахар, до якого
з усієї України з’їжджались. Поетеса Наталія Крамаренко, яка теж у ті
роки мешкала в селі, розповідає, як
родичі заробляли на переправі.
– У нас човен був, то ми з соші людей до діда Бури по 15 копійок перевозили. До нього по сорок людей щодня
приїздили з усього світу.
Пригадувати молоді роки мої
співрозмовники можуть годинами.
Про десятки чистих озер, де бродили лелеки, квітучі сади, буяння квітів, перші побачення і романтику
танців. Микола Іванович згадує, як
у 1958 році, коли вже електрифікували Позняки, молодь коштами скинулась на радіолу.
– На застелений газеткою стіл
посеред вулиці ставили програвач і
платівки. Розетку – прикріпили на
стовпі. Щовечора все село збиралося на танці. Кружляли під «Севастопольський вальс».
Ритми мелодій залишилися в минулому. Проте гортаючи сторінки історії рідних Позняків, вони щоразу
повертаються у молоді роки, де так
стрімко билося серце і хотілося підкорити світ. Щороку 28 серпня збирається позняківське земляцтво,
яке згуртували Ніна та Микола Покотили.
Позняки тридцять років тому поглинула цивілізація кам’яних джунглів. Залишається все менше живих
свідків цієї частини історії Києва.
Але, завдячуючи невгамовним охоронцям пам’яті про село, наступні
покоління по-особливому ставляться до місцини, де жили їхні прадіди.
«Я – позняківець!» – звучить гідно.
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Більше тисячі дітей змагались у Всеукраїнському
турнірі за Кубок Дарниці
До чемпіонату
долучились 56 команд
з усіх куточків країни

Переможні кубки, медалі та сувенірні м'ячі отримали
чемпіони першого Всеукраїнського турніру з футболу
за Кубок Дарниці. Змагання проходили з 3 по 13
червня 2015 року на полі гімназії «Київська Русь».
Чемпіонат традиційно підтримує депутат Київради
Володимир Гончаров, який також грає у футбол
і дуже любить цей вид спорту
Текст
Леся Шелест

У

дитячому футбольному турнірі
за Кубок Дарниці взяли участь
56 команд із різних регіонів України. Більше тисячі юних футболістів долучилися до баталій, які відбувались на полі гімназії «Київська
Русь».
Фаворитом першого етапу змагань, це футболісти 2005-го року
народження, стала команда «Металург» із Запоріжжя. У фіналі спортсмени зійшлися в двобої зі столичною командою «Переможець», яка
тренується на базі Скандинавської
гімназії. Гра під палким сонцем була
виснажливою для десятирічних
футболістів, проте вони боролися
до останнього. Запоріжці виграли
з рахунком 4:1. Тренер Олег Локов
розповів, що перевага – виправдана, адже у «Металурзі», одній із най-

сильніших дитячих шкіл, гравців
обирають з-поміж тисячі претендентів. Крім того, команда переможців
тренується вже четвертий рік.
– У зв’язку з ситуацією на Сході,
ми зараз не граємо у Донецьку, Маріуполі. Проте у графіку з’являється
більше турнірів у Львові, Сумах, Києві. Щотижня – важлива гра. Робимо ставку на великий футбол, тож
хлопці навчені викладатися на всі
сто.
Переможні кубки вручав відомий
український бомбардир, екс-гравець
збірної України Андрій Воробей.
Автограф-сесію на м’ячах провів
прямо на полі. Переможцями другого етапу змагань серед хлопців 2004го року народження стала команда
«Чемпіон-Дарниця», яка без шансів, з
рахунком 3:0 обійшла у фіналі «Фортуну» (Київ). Третє місце заслужила
збірна «Моноліт» (Київ).
Заслужений тренер України Анатолій Ігнатович, який спостерігав за
турніром, зізнається, що організація
чемпіонату пройшла на висоті.

Гра під палким сонцем була виснажливою
для десятирічних гравців. Проте вони билися до останнього
– Молодець Гончаров, захід просто
неймовірний! Це саме те, що треба
для наших дітей. Чудово, що хлопці
одягнені у яскраву спортивну форму,
вони хвилюються, відчувають відповідальність за результат. Це надихає, а яка команда переможе, то не
так важливо. Батьки, віддавайте дітей до секцій!
Футбольний тренер і один із організаторів змагань Олександр Каплоушенко зізнається, що в місті турніри для дітей майже не проводяться,
тому депутатська підтримка є вкрай
важливою.
Володимир Гончаров привітав переможців і запросив уболівальників
надалі активніше долучатися до наступних турнірів.

Перемогу святкує дитяча команда «Металург»
із Запоріжжя (гравці 2005 р.н.)

ГУЛЯННЯ ПРОСТО НЕБА

ГАРЯЧА ТЕМА

«Дитячі забави» на Позняках –
яскрава казка для малечі
Сотні жителів Дарниці
долучились до сімейного
свята «Дитячі забави на
Позняках», яке з нагоди Дня
Києва та Міжнародного дня
захисту дітей організував
депутат Київради
Володимир Гончаров

Прес-служба «Будуймо
разом Україну»

Т

Текст
Леся Шелест

С

портивно-розважальний захід
для маленьких дарничан проходив під відкритим небом на території школи № 111, що на вул. Здолбунівській. Володимир Гончаров
особисто поздоровив дарничан:
– Дорослих і малечу вітаю з чудовими святами, бажаю добре провести вихідні на свіжому повітрі та з
користю для здоров’я.
Діти весело стрибали на повітряних гірках і батутах, охоче фарбувались аквагримом та брали
участь у цікавих вікторинах і розважальних конкурсах. Також маленькі митці долучилися до художніх майстер-класів: малювали, працювали у техніці декупаж – прикрашали дерев’яні вироби, виготовляли паперові конвертики для квітів.
Восьмирічна Віка Гуменюк пообіцяла подарувати конвертик-орігамі з
ірисами своїй матусі. А школярки
Даша й Аліна допомогли організувати майстер-клас із плетіння гумо-

ПОЗНЯКІВЦІ
ЗАЧИСТИЛИ МІСЦЕ,
ДЕ ЗБИРАЛИСЯ
ЗВЕСТИ ЧЕРГОВИЙ
ХМАРОЧОС

Найкращий
результат сімейного
конкурсу — 14 спільних
стрибків на скакалці
вих браслетиків, які так полюбляють діти. Дівчатка навчили однолітків особливій техніці плетіння. Неабияке захоплення малечі викликав ілюзіоніст Давид Василевський,
який до того ж розкрив секрети невигадливих фокусів.

Швидше, вище, сильніше!

С

портивні сімейні змагання теж
зібрали чимало глядачів. Наприклад, в одному з конкурсів потрібно було з повного відра перенести воду до порожнього за допомогою губки, на швидкість подолати
відстань із обручами, зробити най-

більшу кількість
стрибків на кількаметровій скакалці тощо. Родині Бондарець
– мама Олена, тато
Юрій і семирічна
донька Полінка – вдалось
утрьох зробити аж 14 стрибків.
– Дуже сподобалось! Ми часто беремо участь у спортивних змаганнях і доньку залучаємо до активного
способу життя, – розповідає мама
Олена Бондарець.
Після кожного конкурсу гості
свята отримували у подарунок мо-

розиво та солодку вату.
– Атмосфера дуже доброзичлива, люди
– відкриті, з задоволенням долучаються до конкурсної
програми, – ділиться враженнями ведучий свята Євген Івахненко.
Наприкінці чудового дня на учасників позняківських забав чекав
аукціон, у якому розіграли учнівську канцелярію, кольорові ліхтарики, набори для бадмінтону та інші
приємні сюрпризи.

ам, де вчора стояв зелений
будівельний паркан, – тепер відкрита і прибрана площа.
Наприкінці травня чергову сумнівну забудову на перехресті вул.
Здолбунівської та просп. Григоренка було закрито.
Після того, як комунальники
прибрали огороджувальний паркан і вже непотрібні рекламноінформаційні конструкції, місцеві жителі вийшли на спільне облагороджування території.
Кілька десятків позняківців зібралися навести лад на відвойованій ділянці.
Володимир Гончаров, як депутат, в окрузі якого знаходиться ділянка, спільно з районною
і міською владою сприяв призупиненню скандальної забудови. І традиційно підтримав організацію суботнього прибирання. Близько 500 кг сміття, яке зібрали учасники толоки, було вивезено з території за допомогою
техніки.
Такий захід є гарним прикладом того, як люди спільно з депутатом, який завжди підтримує і
допомагає жителям свого округу,
дбають про свою територію.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ : http://goncharov.in.ua/ • https://www.facebook.com/goncharov.volodimir • https://vk.com/goncharov.volodimir
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ОБЕРЕЖНО НА ВОДІ

Володимир Сокол: «У дарницьких озерах
купатися заборонено!»
Попри застереження МНС-ників, влітку дарничани
масово відпочивають біля водоймищ. У Дарницькому
районі з трьох десятків озер офіційно купатися не
дозволено в жодному
шує на правилах безпечної поведінки на воді:

Текст
Анатолій
Шемет

1

Т

имчасово виконуючий обов’яз
ки начальника головного Дарницького районного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (РУ ГУ ДСНС), підполковник служби цивільного захисту Володимир Сокол повідомив
«Районці», що 5 червня цього року
на озері Сонячне втопився чоловік. Дарничанин у компанії товаришів розпивав алкогольні напої, а потім вирішив охолодитись у водоймі.
Коли медики і працівники міліції
прибули на місце пригоди, рятувати потерпілого було запізно.
Райуправління ГУ ДСНС України в м. Києві черговий раз наголо-

Купання та катання на човнах
повинні відбуватися виключно у
місцях, визначених місцевою владою
та спеціально обладнаних для відпочинку на воді.

6

Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні. Сонячні промені
спричиняють великий ризик виникнення онкозахворювань.

7

Не рекомендується купатися на
самоті біля крутих, стрімчастих
і зарослих густою рослинністю берегів.

8

Безпечніше відпочивати у світлу частину доби, щоб, за необхідності, швидше надійшла допомога.

Перед тим, як пірнати у воду,
переконайтесь, що дно є безпечним, рівним, відсутні корені, пеньки, металеві та інші предмети, які можуть призвести до травмування.
Краще стрибати у прозору воду.

3

9

2

Після вживання їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж за
1,5-2 години.

4

Треба заходити у воду обережно, дозволяючи тілу адаптуватися до різниці температур між повітрям і водою.

5

На початку літа, зокрема у червні, у воді слід перебувати не
довше 15 хвилин.

Пірнати можна лише там, де глибина водоймища дозволяє виконати стрибок. Стається багато випадків отримання важких травм хребта
через необачні стрибки. Завжди перевіряйте глибину!

10

У нетверезому вигляді купатися категорично забороняється. Навіть, якщо у людини напідпитку розряд із плавання. Пам’ятайте
– вода не любить п’яниць!

Пірнати можна лише
там, де дозволяють
глибина і безпечне дно

«СЕЛФІ З ЛЮБИМ ДІДУСЕМ» ПІДСУМКИ ФОТОКОНКУРСУ
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привітати діду
(89 років) з Днем Перемоги

Вітаємо переможців!
Дідусь Анатолій Бобровський
запрошує онучку Соню на вальс

Автори кращих знімків
отримують для своїх дідусів:
• термос • плед для пікніка • радіоприймач • розкладне крісло

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

ШАНОВНІ ПАТРІОТИ ТА НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!
18-го
червня
2015
року, Благодійна організація
«Благодійний Фонд «Підтримка і турбота», спільно з
ГО «Дарницька громадська
варта», готуються до виїзду
та доставки гуманітарного вантажу в дитячі будинки, лікарні швидкої допомоги, військові
шпиталі, військові частини міст
Дніпропетровська і Маріуполя,
на блокпости і передову.
Основне завантаження відбудеться в м. Києві, далі дозавантажуватись будемо в містах: Полтава, Дніпропетровськ,
Запоріжжя.
Головне завдання цього
проекту полягає у централізо
ваній регулярній доставці гуманітарної допомоги по всіх
напрямках від волонтерських
об’єднань, заради економії
коштів, які витрачаються на
пальне, та максимальної допомоги саме туди, де в цьому є
потреба.

Подарунки чекають переможцiв за адресою:
вул. Привокзальна, 14-А, з 9:00 до 17:00
з 17.06 по 25.06.2015 р.

Дідусь Олег Шелест вчить онука Іллю
не забувати історію. Пам’ятник «Гер
оям
Крут» на Аскольдовій могилі, 201
5 рік

рекламна служба «районки»
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adv.rayonka@ukr.net

ТЕЛ.

Зателефонуй першим
і розмісти

РЕКЛАМУ у «Районці»
І нехай про тебе

Запрошуємо до співпраці волонтерські та громадські організації, яким небайдужа доля України!
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