УНІВЕР
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ

А НАШИМ ДІВЧАТАМ –
ПО БАРАБАНУ!

Безкоштовне
навчання
для літніх людей

Супербарабанщиці
підкорюють країну
боєм

Cтор.

№6

6

Cтор.
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ВСЕ, ЩО ТИ ХОТІВ ЗНАТИ ПРО СВІЙ РАЙОН
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ЧОМУ В ДАРНИЦЬКИХ ОЗЕРАХ
КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО

У НОМЕРI:

Інспекція пляжів

• У районі масово демонтують
газові АЗС
Стор. 2

• КОНКУРС

• Боротьба з МАФами
в активній фазі
Стор. 4

Cтор.

3

• Що чекає на Київ після змін
до Конституції?
Стор. 5

НАДІШЛИ СВОЄ КРАЩЕ ФОТО У ВИШИВАНЦІ Й ОТРИМАЙ СЮРПРИЗ!

Cтор.

8

2

«РАЙОНКА» • № 6 • 2 липня 2015 р.

НЕЛЕГАЛЬНИХ АГЗС СТАНЕ МЕНШЕ

У Києві триває демонтаж
незаконних АГЗС.
Під розправу потрапили
вже три заправочні
пункти в Дарницькому
районі. На черзі — ще сім
газових нелегалів

Фото: Віталій Даниленко

У районі масово прибирають
газові заправки
У Дарницькому

районі

демонтажу
підлягають

30 АГЗС

Текст
Леся Шелест

!

П

ісля масштабної пожежі на
нафтобазі під містом Васильковом, столична влада дала «зелене
світло» демонтажу нелегальних газових заправок.
Віталій Даниленко, керівник
тимчасової контрольної комісії з
питань перевірки АЗС зазначає, що
до переліку заправок, які потрібно
демонтувати першочергово, потрапили ті, що становлять особливу небезпеку для людей.
– Газові заправні станції, які роз
ташовані поблизу житлових будин
ків, магазинів, парків, ліній елек
тромереж, шляхопроводів, колекто
рів. Перелік АГЗС, які підлягають де
монтажу, постійно поповнюється.
Поки що є 14 адрес, за які проголосу
вала комісія. До кінця літа ми пла
нуємо усунути кілька десятків неле
гальних заправок у столиці.
Даниленко повідомив, що в Дарницькому районі знесення потребують близько тридцяти газових
пунктів.
Завдяки однозначній позиції депутата Київради Володимира Гончарова та голови РДА Геннадія Сінцова, в Дарницькому районі вже ліквідовано три нелегальні газові заправні станції: на вулиці Чавдар
(навпроти будинку №1), на перетині вул. Здолбунівської та проспекту
Григоренка і ще одну на Григоренка, 40, навпроти «Епіцентру».
– Дякую за демонтовану заправку
на вулиці Чавдар. Хоча вона й про
працювала лише кілька місяців, але
була вкрай небезпечною, – коментує жителька Молодіжного кварта-

Небезпечні пункти знешкоджують за кілька годин
лу Ольга Максимчук. – Випадково
потрапила на процес прибирання
АЗГС – повчальне видовище для та
ких власників.
За словами В. Гончарова, дарничани самі беруть активну участь у
знешкодженні нелегальних АГЗС.
Так, про заправку на перехресті вул.
Здолбунівської та просп. Григоренка позняківці написали на сторінці
депутата у «Фейсбуці». Направивши
звернення до відповідальних структур, депутат з’ясував, що станція
встановлена нелегально.
– Я звернувся до голови райдерж
адміністрації Геннадія Сінцова, який
сприяв швидкому її усуненню. Більш
показовим є приклад із заправкою
навпроти просп. Григоренка, 40. Не
минуло й доби, як демонтували га
зову ємність навпроти «Епіцен
тру», а вже вночі «ділки» встанови
ли нову тимчасову споруду, так зва
ний МАФ. Певно, сподівались-таки
розпочати нелегальний бізнес. Але
ми їм не дозволили. Дякую жителям
Позняків і відділу контролю за бла
гоустроєм Дарницького району за
оперативність.

Усі незаконні АГЗС –
на демонтаж

Н

аразі на черзі ще сім АГЗС Дарницького району, які мають
демонтуватись. За словами депутата Даниленка, часто власники нелегальних заправочних пунктів, крім

і
ДО РЕЧІ

Відповідно до інструкції МНС України щодо вимог пожежної безпеки, наземні ємності на автозаправних станціях мають бути віддалені від будинків на 50 метрів, підземні – на 100 м. Від місць
масового перебування людей: наземні – 100 м, підземні – 150 м.

того, що захопили міську землю, порушують ряд інших правил. Зокрема, вони не сплачують податки до
міського бюджету, не встановлюють
касових апаратів, використовують
старе небезпечне обладнання, співробітники не проходять обов’язкове
навчання, працюють без допусків. У
Києві діє навчально-курсовий комбінат КП «Київжилспецексплуатація»,
який видає дозвільні документи,
проводить двотижневі курси для
персоналу з обслуговування та експлуатації газового обладнання. Але
зазвичай власники незаконних
АГЗС не користуються послугами
підприємства.

Роман ТКАЧУК,
голова ГУ ДСНС Києва:
У столиці діють 380 газових заправок, 200 з яких не мають дозвільних документів на розміщення

Між тим популярність газових
АЗС невпинно зростає. Коли ціна за
бензин коливається в середньому
20 грн за літр, то за газ просять менше дев’яти гривень. На сьогодні в
Україні діють близько 1 500 пропанбутанових автомобільних газових

станцій або пунктів. Експерти прогнозують, що паралельно з ринком
газового обладнання для автомобілів буде зростати і кількість заправок. Невеликі газозаправочні пункти складаються з резервуара для зрідженого газу, насосу та роздавального стовпчика. Як правило, не потребують для розміщення значних
площ, тож можуть розташуватись на
будь-якому узбіччі.
На черговому засіданні Київради
на початку червня голова ГУ ДСНС
у місті Києві Роман Ткачук поінформував, що у столиці діють 380 газових заправок, із яких 200 не мають
дозвільних документів на розміщення, і повинні бути демонтовані.
Спільно з Держслужбою з надзвичайних ситуацій міська аварійнорятувальна служба розпочинає перевірку виконання норм пожежної
безпеки на всіх газових і бензинових АЗС.
– Вибух під Васильковом показав,
що грубі порушення пожежної безпе
ки призвели до загибелі чотирьох ря
тувальників. Наразі розпочато жор
стку програму контролю за діяль
ністю усіх АЗС. А незаконно вста
новлені газові заправки будуть де
монтовані, – підкреслив Ткачук.

ГОВОРЯТЬ У СОЦМЕРЕЖІ
FACEBOOK

АLEKSANDR BRYLOV
Учитывая нынешнюю ситуацию с бензином, разумеется, огромный всплеск интереса к газовому оборудованию на авто и к
самим заправкам как источнику бизнеса. Почему бы оперативно не разработать комплекс мероприятий,
который создаст прозрачную схему
возможности размещения газовых
заправок? Указать места, которые
безопасны для окружающих, имеющие удобный подъезд для авто.
Оперативно рассматривать вопросы
оформления разрешительных документов.
--------------------------------------------МАКСИМ ПАСТУШЕНКО
Хто їх розкладає по всьому
місті?
--------------------------------------------НИКОЛАЙ РАДЧЕНКО
Это недешевое оборудование и у него должен быть
хозяин. При продаже неучтенный
газ. Это целая цепь
--------------------------------------------YVGA UKROPCHIK
А когда же подойдет очередь под домом №13 по пр.
Григоренко? Самая страшная заправка (в плане близости к домам)
на всем проспекте!
--------------------------------------------ДМИТРИЙ ШУТОВСКИЙ
А можно ещё на ул. Гмыри
проверить, а то как-то очень
быстро появилась.
--------------------------------------------СЕРГІЙ ЛАСТІВКА
Лепят одну на другую. Интересно, какие нормы по
удаленности от жилых домов? Это
ж потенциальная бомба.
--------------------------------------------МИКОЛА Д’ЯЧЕНКО
...Бедные ребята, они даже
не представляют сколько
у них работы, одно дело заправки, а прийдет время (а я надеюсь на
это) прийдется сносить незаконные
«забудовы», такие как «сенатор»,
«парус», «гуливер», и многие, многие другие!!!
--------------------------------------------ИГОРЬ ШМЫГИН
Это правильно. Это шаг к
спокойной жизни киевлян
Текст та авторство
повідомлень збережено

ДЕПУТАТ ГОНЧАРОВ ВІДСТОЮВАВ РІК

На смертельно небезпечному перехресті встановили світлофор
Прес-служба
«Будуймо разом Україну»

Н

а перетині вулиць Центральної та Колекторної в дачному секторі на Осокорках фактично
щотижня фіксують нові ДТП. Лише
останнім часом на перехресті сталося більше двадцяти аварій, у тому
числі зі смертельними наслідками.
Жителі мікрорайону чотири роки
вели безрезультатну боротьбу за
безпеку на дорозі, адже перехрестя
практично зовсім не оснащене засобами регулювання.
– Із 2011 року ми писали листи до
районної, міської влади, депутатів
із проханням обладнати перехрес
тя, – коментує керівник ОСН «Осокорська садиба» Тетяна Чуйко. – Я

сама неодноразово була свідком ава
рій, які дуже часто трапляються.
– Не вірю власним очам. Там
світлофор уже десять років про
ситься. Як почали забудовувати дач
ні ділянки, потоки транспорту зна
чно зросли. Маю надію, це зменшить
кількість ДТП на перехресті, – говорить киянин Олег Сурженко.
Депутат Київради Володимир
Гончаров підтримав ініціативу осокорців зробити перехрестя регульованим. За рік було направлено дванадцять запитів і звернень до мерії,
Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту фінансів,
до КП «Київдорсервіс».
– Битву за безпеку вигра
ли, – підкреслює Володимир Гончаров. – Світлофор підключи
ли до автоматизованої системи.
Щоб не було заторів, відрегулю

Фото: Андрій Баздирєв

У приватному секторі на Осокорках нарешті встановили світлофор. Люди чотири роки вимагали від влади
обладнати аварійно небезпечну ділянку

Нарешті аварій не буде
вали зелений сигнал для автівок
(у напрямку вул. Центральної –
1 хв. 26 сек., вул. Колекторної – 9 се
кунд). Для швидшого проїзду з вул.
Центральної праворуч до червоного
світла додали зелену стрілку. Дякую
директору Департаменту транс
портної інфраструктури Олександ

ру Козловському та директору КП
«Київдорсервіс» Віктору Чернію за
співпрацю та позитивне вирішення
вкрай важливого питання.
Жителі осокорків вдячні депутату за роботу.
– Прийміть щиру подяку від ти
сячі мешканців дачного масиву Осо

корки, – написав житель столиці Василь Дзюба на сторінці В. Гончарова
у «Фейсбуці».
Відтепер рух транспорту та пішоходів на перехресті вулиць Центральної та Колекторної в Дарницькому районі столиці став безпечним.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ : http://goncharov.in.ua/ • https://www.facebook.com/goncharov.volodimir • https://vk.com/goncharov.volodimir
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ДАРНИЦЬКІ ПЛЯЖІ. ІНСПЕКЦІЯ

Чому в дарницьких озерах
купатися заборонено

Із сімдесяти озер
нашого району до списку
дозволених для купання
не потрапило жодне.
«Дарницька районка»
з’ясувала, чому така
несправедливість
Текст
Анатолій
Шемет

З

настанням літнього сезону
КМДА видала розпорядження,
де значаться одинадцять офіційних
місць для купання в Києві. Дарницький район – багатий на водоймища.
У нас не менше сімдесяти озер. Однак жодна водойма не потрапила
до переліку дозволених для літнього відпочинку. Заборона забороною,
проте місцеві жителі все одно виходять засмагати і купатися на пляжах
у межах району.
Задля з’ясування реальної картини кореспондент «Районки» відправився у рейд по найулюбленішим
зонам літнього дозвілля дарничан.
Журналіст перевірив чистоту
кожного пляжу, безпечність, зручність, наявність туалету, сміттєвих
баків та переодягальних кабінок.
Про рятувальників і медиків не
йдеться – на жодному з дарницьких
озер ці служби не чергують..

Озера Небреж,
Мартишів
До осокорських водойм
можна дійти пішки
або доїхати автівкою,
міський транспорт
туди не ходить

К

аскад осокорських озер – привабливе місце для відпочинку місцевих жителів. Із спорудженням нових мікрорайонів водойми
збирають все більше мешканців Осокорків, тож озера стають щороку популярнішими.
Ще кілька років тому оз. Небреж
було красивим і чистим, але зараз
від пляжу залишилась неширока
земляна смуга. Зона відпочинку жодними зручностями не обладнана,
пляж можна вважати стихійним. Дякуючи жителям Молодіжного кварталу, береги озера прибираються від
пляшок і сміття.
Озеро Мартишів (поряд із Небрежем) вабить впорядкованим піщаним пляжем. З початком липня буде
організовано переодягальні, туалет,
волейбольний майданчик, на прокат можна буде взяти лежаки. Працюватиме лаундж-бар, плануються
невеликі музичні заходи для відпочивальників. Це гарне місце для активного молодіжного відпочинку.
Але пляж – не безкоштовний, вартість входу власник Олексій назвати
відмовився.

Олександр
ЦИМБАЛЮК,
заступник директора
філії Дарницького
районного лабораторного
відділення
санепідемстанції

За стандартами не обладнана жодна зона відпочинку

Озеро Сонячне
Найзручніше дістатися до озера можна від
метро «Харківська»
маршруткою № 214
або автобусом № 18

Г

арне широке озеро в самому серці Позняків, яке розташувалось
між вулицями Драгоманова та Ревуцького, добре знайоме корінним
дарничанам. На озері – чистий піщаний пляж, зручне пологе дно, є
одна переодягальня, чотири урни
для сміття, але туалети відсутні, також немає лежаків. З боку вулиці
Драгоманова облаштовано невелику набережну з лавками, де приємно прогулятись вечірньої доби.

Р. Дніпро (м. «Славутич»)
Щоб дістатись, треба від метро «Славутич» пройти близько
500 м – пляж у зоні видимості

П

ляж на Дніпрі, розташований
поблизу метро «Славутич», зав
жди переповнений. За спостереженнями кореспондента «Районки»,
цей пляж серед інших проінспектованих обладнано найкраще. Він –
піщаний, зручний, обладнаний кабінками для переодягання, душем,
сміттєвими баками та невеликою
лаундж-зоною. Туалет знаходиться
в кафе, на березі. На території працюють камери схову, що дуже зручно для відпочивальників.

Затока Берковщина

Озеро в Парку
партизанської слави
Дістатись на
трамваї № 29 або
маршрутним таксі
№ 529 від метро
«Бориспільська»

Б

іля невеличкого озера в Парку партизанської слави (ППС)
люблять збиратися батьки з маленькими дітьми. Тут є піщаний
пляж з чистим піском, розташовані сміттєві баки. Але ні переодягалень, ні туалету поблизу немає.
Щоб купити води, треба йти до кіосків на території парку. Тому назвати пляж обладнаним для відпочинку важко.
Водойма знаходиться неподалік
храму Cв. прав. Іоанна Кронштадтського на вулиці Славгородській.

Озеро Заплавне
Дістатись можна від
метро «Харківська»
автобусом № 104 або
маршруткою № 474

Р

озлоге озеро Заплавне – родзинка Бортничів. Тут активно відпочивають не лише жителі мікрорайону. Чиста прибережна смуга, зручний піщаний пляж. До речі, єдине
місце в районі, де пляж розділено
на зони для малечі та дорослих. Обладнано волейбольний майданчик,
працює біотуалет, є сміттєві баки.

НА СВІЙ РИЗИК

ЖОДНЕ
З ДАРНИЦЬКИХ
ОЗЕР НЕ ОТРИМАЛО
САНІТАРНОГО
ПАСПОРТУ

З

гідно розпорядження КМДА
№ 494 від 25.05.2015 р. «Про
організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах м. Києва у 2015 році», в усіх дарницьких
водоймах купання заборонено.
Жодне з озер не отримало санітарного паспорту, тому купатись чиновники не рекомендують.
Відповідно до нині діючого ДСТУ
17.1.5.02-80 «Охорона природи.
Гідросфера. Гігієнічні вимоги до
зон рекреації водних об’єктів», до
зон відпочинку застосовуються
наступні вимоги:

!
• відповідність якості води і
санітарного стану території
вимогам стандарту;
• наявність або можливість облаштування зручних і безпечних підходів до води;
• безпечний рельєф дна
(відсутність ям, чагарників
водних рослин, гострих каменів тощо);
• сприятливий гідравлічний
режим (відсутність вирів, течій більше 0,5 м/с, різких коливань рівня води);
• зона рекреації має бути
розміщена за межами
санітарно-захисних зон промислових підприємств та віддалена від зон викиду відходів.

Аналіз води з озер
проводять один раз
на місяць

Дістатись – від метро «Осокорки» автобус № 87 або маршрутки № 535 та № 425

П

ляж на затоці Дніпра «Берковщина», що на Дніпровській набережній,
теж збирає чимало відпочивальників. Місце – пологе, піщане, але переодягалень і сміттєвих баків немає, проте працюють біотуалети. За бажанням можна випити чогось прохолодного у невеликих прибережних
кафе або пограти у волейбол – обладнано спортивний майданчик.

ЕКСПЕРТ САНЕПІДЕМСТАНЦІЇ: ПОКАЗНИКИ ВОДИ — У НОРМІ
М

и перевіряємо воду у
найбільш поширених місцях відпочинку. Взяття проб
для перевірки стану води проводиться раз на місяць.
Лаборанти
беруть
зразки не менше ніж
за метр від берега
– вода в пробірках

має бути чистою від домішок мулу та
піску. Вже в хімічній лабораторії відбувається складний технологічний процес, який триває біля трьох днів. При
відхиленнях мікробіологічних показників від норми, ми терміново ставимо
до відома міську службу санепідеміологів, КМДА, Дарницьку райдержадміністрацію. А в надзвичайних випадках,

коли є необхідність закрити доступ до
водойми, долучаємо працівників надзвичайної служби – МНС.
Показники води в дарницьких
водоймах майже всюди не перевищують допустиму норму концентрації мікробіологічних елементів. Але заборона купання пов’язана не лише з показниками забруднення води.

Процес отримання паспорту пляжу –
це низка пов’язаних між собою дій і засобів, зокрема благоустрій території. У
випадку, коли прилегла до водойми ділянка не обладнана елементарними засобами для відпочинку (туалетом, переодягальнею тощо), балансоутримувач,
у Києві – це КП «Плесо», не подає документів на отримання паспорту водойми.
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ГЕТЬ, КІОСКИ! ДАРНИЦЯ ПРОТИ МАФІВ

Боротьба з МАФами і «стихійкою»

Столична влада розпочала демонтаж МАФів і прибирання стихійних ринків. У Києві за тиждень ліквідовується двісті
незаконних споруд. План на найближчий місяць — дві тисячі кіосків у місті. Дарницький район підключився до програми
приємницької діяльності та регуляторної політики надійшов на погодження проект розпорядження
КМДА «Про проведення ярмарків у
м. Києві». У документі йдеться, що,
крім традиційних «ярмарків вихідного дня», де продають сільгосппродукцію, Департамент промисловості та розвитку підприємництва
КМДА зможе організувати постійно діючі торгові осередки. Ринки будуть облаштовуватись у придатних
для цього місцях. Отримавши відповідний дозвіл, торгувати зможуть
всі бажаючі.

Текст
Юлія Покуль

К

ожен житель столиці, який користується громадським транс
портом, знає, що таке перешкоди з
гумових капців, копченої риби та
квітів на шляху до входу в метро чи
маршрутки
У весняно-літній сезон до капців
і риби додається городина, величезну кількість якої продають біля зупинок транспорту та в підземних
переходах. Як результат – купи сміття, неприємний запах, антисанітарія, безладдя та вкрай неестетичний зовнішній вигляд.
Проте осередків стихійної торгівлі в Києві стає дедалі менше. В рамках загальноміської програми зносять кіоски та припиняють діяльність несанкціонованих ринків. Демонтаж МАФів – одна з проблем, яку
вирішує місцева влада. Найчастіше
у власників нестаціонарних павільйонів немає ні дозволів на торгівлю,
ні документів для підтвердження
якості продукції. Про плани демонтажу попереджають заздалегідь, але
не всі продавці погоджуються припинити діяльність і прибрати кіоски самостійно. Як результат – МАФи
примусово демонтують і відправляють на спецмайданчик. Нерідко господарі відмовляються вийти з приміщення або насипають у нього щебінь, щоб споруду не можна було
підняти на навантажувач. Але у випадку вивезення кіоску до штрафмайданчика, повернути свою власність виявляють бажання лише деякі підприємці.

За місяць демонтують
дві тисячі споруд

У

Департаменті міського благоуст
рою та збереження природного середовища КМДА вважають, що
приводу для занепокоєння немає:
– Мітинги кіоскерів виникають
через те, що деякі мережевики (ри
нок МАФів у Києві на 70% склада
ється з власників торговельних ме
реж) тримаються кожної дрібнич
ки, аби зупинити знесення незакон
них об’єктів. Тільки за останній
тиждень ми демонтували близь
ко 200 МАФів, а план на найближ
чий місяць – біля двох тисяч споруд.
Такої активної боротьби з незакон
ними торговими осередками в Києві
ще не було, – пояснює директор департаменту Дмитро Білоцерковець.
За його словами, в роботі чиновників іноді трапляються помилки. Бувало таке, що під знесення замість

Випрацьовуємо систему
Свої
несанкціоновані
дії торговці
пояснюють
попитом
незаконних споруд потрапляли легальні кіоски. Але це поодинокі випадки.
Варто зазначити, є МАФи, які за
наявності усіх дозвільних документів на роботу, заважають спокійному життю мешканців прилеглих
будинків. І, як наслідок, сприяють
зростанню криміногенної ситуації в районі. Яскравими прикладами є, зокрема, «розливайка» поблизу вул. Харківське шосе, 65, та відразу чотири «точки» одного господаря
неподалік Дарницького залізничного вокзалу на вул. Привокзальній, 3.
Проблему не вирішили навіть приписи, видані компетентними органами. Власникам наполегливо рекомендували змінити вид діяльності, проте відповіді не надійшло.
Лише після того, як до врегулювання конфлікту долучився місцевий
депутат Сергій Левада (який представляє в Київраді інтереси жителів
округу №7 Дарницького району),
через комісію з питань розміщення тимчасових споруд вдалося припинити діяльність цих підприєм-

ців, анулювати талони та видалити
їх з комплексної схеми розміщення тимчасових споруд Києва. Названі «розливайки» найближчим часом
будуть демонтовані Департаментом
міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

Дмитро БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ,
директор департаменту
міського благоустрою КМДА:

Тільки за останній тиждень ми демонтували близько 200 МАФів, а
план на найближчий місяць – біля
2 тис. споруд

Продавці «з землі»
виправдовуються

Д

оки боротьба з малими архітектурними формами та їх непоступливими власниками переходить з уповільненої до більш активної фази, торговців «із землі» ніхто
не обліковує. Видається, особливих
проблем із несанкціонованими про-

Про плани
демонтажу
власників
попереджають
завчасно

давцями ніхто не має. Хоча, на перший погляд, певні зусилля докладаються і робота проводиться.
Однак стихійні ринки – це величезна проблема. Продавцям багато разів пояснювали, що несанкціонована торгівля заборонена. Навіть
проводили офіційні роз’яснювальні
бесіди в райвідділах міліції, але
все безрезультатно. На запитання:
«Чому ви торгуєте в кількох метрах
від жвавих автошляхів?», переважна більшість горе-продавців відповідати відмовляються, решта – не вбачають у своїх діях нічого поганого.
Пенсіонерка Раїса Тимофіївна,
яка продає картоплю, виправдовується:
– Коли я принесу цілий мішок –
тоді я буду торгувати на ринку. А я
ж принесла лише кошичок.
Продавець зі стажем Микола
Смиков пояснює дії попитом:
– Необхідно десь торгувати, а
мешканці охоче приходять і ку
пують.
У січні поточного року до комісії Київради з питань торгівлі, під-

Такої активної боротьби
з МАФами у столиці ще не було

М

ешканці Дарницького району
ставляться до торгівлі «з землі» по-різному. Одним зручно купувати продукти, не заходячи до магазину, інші – обурені незручністю й
антисанітарією.
– У метро щодня все переповнено
продавцями овочів, молочної продук
ції, саджанців. Бруд довкола, сморід,
до зупинки підійти практично не
має можливості! – скаржиться киянка Тетяна. Говорить, що зверталася на гарячу лінію КМДА (тел. 15-51),
їй детально «розповіли про якісь
статті, закони», але жодного сенсу в
цьому вона не бачить.
– За незаконну торгівлю відпові
дає МГБ (підрозділ міліції громадської безпеки. – Ред.) кожного райо
ну, РВВС (районне відділення внутрішніх сил – Ред.), – повідомляє
співрозмовник «Районки», співробітник лінійного відділення столичної мiлiцiї, який відмовився назватися. На питання, чи є шанс якимось чином перемогти це стихійне лихо, він дає невизначену відповідь:
– Це система, масштаби, де за
кладено величезні суми коштів. Не
знаю, чи є шанс це подолати. На ба
бусю у переході, наприклад, у якої
може й не бути документів, про
токолу не складеш, її стане шко
да. А щодо продавців на відкритих
прилавках… Насправді, не має змо
ги просто зайняти місце та торгу
вати, потрібно заплатити. Навіть
продавцям шкарпеток. Ось така
система...
Залишається сподіватися, що
«система» повернеться до людей обличчям. А випадки закритих «розливайок» на вул. Привокзальній, 3,
та Харківському шосе, 65, стануть не
поодинокими для Дарницького району. І врешті розпочнуться дії, які
покажуть видимий результат такої
роботи. Особливо, коли місцевий
депутат особисто зацікавлений у поліпшенні на окрузі якості життя людей, які йому повірили.

А ЯК У НИХ?
Париж

Зараз у французькій столиці менше 200 кіосків.
Це пов’язано із занепадом друкованої преси. Паризькі кіоски в основному торгують паперовими
ЗМІ. Але свою важливу роль в житті міста кіоски
продовжують відігравати: за статистикою, половина парижан призначають зустрічі саме поруч з
ними.

Осло

Кіоски зеленого кольору компанії Narvesen в деяких районах Осло на своїх місцях більше ста років – з 1912-го. У них торгують не тільки пресою
і книгами, але також товарами загального споживання, напоями та хот-догами. І хоча зелені кіоски
чудово вписуються в архітектуру та давно стали
частиною історії Осло, місцева влада має намір їх
демонтувати.

Единбург

А ось в Единбурзі в міні-кав’ярні переоснастили
телефонні кабінки для зв’язку з поліцією. Звідси можна було набрати патрульних, першу допомогу, інші екстренні служби. З появою мобільного зв’язку «будки» втратили актуальність і були
виставлені на продаж. Деякі вже знайшли нове
призначення – наприклад, стали кав’ярнями ‑ там
продають каву та снеки.

ОСЛО

ПАРИЖ

Лондон

У британській столиці не бояться експериментувати з формами. Оригінальні кіоски спроектувала
студія Make Architects для льодового фестивалю
в Лондоні. За основу творці взяли модель орігамі.
У робочі години конструкція схожа на устрицю з
відкритою мушлею. А вночі, коли мушля закривається, кіоск являє собою арт-об’єкт просто неба.

ЛОНДОН

ЕДИНБУРГ
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ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Які повноваження отримає Київ
після конституційної реформи?
В Україні триває конституційна реформа. З одного
боку Україна рухається до передачі повноважень
з Києва містам і громадам, до чого і підштовхує нас
Європа. А з іншого — ідею самостійності регіонів хоче
обернути на свою користь Росія через так звані
«народні республіки» на Донбасі
Текст
Сергій
Котвицький

П

ерші пропозиції голова Верхов
ної Ради України Володимир
Гройсман уже презентував в Італії Венеційській комісії. І вже найближчим часом її юристи мають
дати свою оцінку – наскільки заплановані зміни відповідають європейським стандартам.
Але поки зміни до нашого Основ
ного закону оцінюють за кордоном,
залишається відкритим питання, чи
проголосують за них в Україні.

Від держави влада буде
передана органам місцевого самоврядування,
які ми обираємо
Головні застороги сформулювали
члени фракції «Самопоміч». Другий
віце-спікер парламенту Оксана Сироїд і голова фракції Олег Березюк
говорять про спробу, навпаки, централізувати владу в руках президента. Ідеться про право глави держави розпускати місцеву владу (мерів і
міські, районні та обласні ради) своїм рішенням. А також про можливість створення так званих «префектів» – представників президента на
місцях. Чим вони відрізнятимуться від нинішніх голів облдержадміністрацій та райдержадміністрацій,
яких теж призначають із Києва, наразі не дуже зрозуміло.

Що вже зроблено?

Т

ож чи є презентовані в Італії
зміни до Конституції остаточними, і що робити, якщо після схва-

передати повноваження, і Конституція це закріпить. Наступне – фінансова складова, робота над якою вже
розпочата з січня. І третє, треба забезпечити контроль, який унеможливить виникнення князівств. Тому
закріплена європейська практика,
запропонована експертами. Якщо
будь-яка місцева (сільська чи селищна) рада визначить, що має вийти зі
складу країни, що порушує територіальну цілісність, то президент матиме право розпустити такий орган
і призначити вибори. Там є очевидна пряма норма.

лення там не набереться достатньо
голосів для затвердження в Києві?
Два місяці, які депутати працювали над реформами у рамках робочої групи з децентралізації, не минули даремно. Проведено велику
роботу, і зараз дійшли до того варіанту, який може бути реальним, взятим за основу.
Для того, щоб закріпити незворотність процесу зміни місцевого
самоврядування, як це зробили європейські країни, депутати, перед
тим як вирушити до Венеції, розглянули текст у рамках робочої групи.
Матеріал є досить якісним, повністю відповідає європрактиці щодо
місцевого самоврядування, що забезпечить реальну реалізацію реформи та децентралізації.
Після того, як депутати отримають висновки Венеційської комісії,
текст буде винесено на засідання
Конституційної комісії, але остаточне рішення прийматиме президент.
Жодного розширення повноважень там немає, але право місцевого самоврядування буде розширене. Тобто після внесення змін до
Конституції відбудеться повноцінне місцеве самоврядування. Базовий рівень – громада, у якої сконцентровані ресурси – це податки
та інші надходження. Таким чином
буде реалізовано те, що 29 років
тому досягли єврокраїни. Зрештою,
Венеційська комісія позитивно оцінила зміни до Конституції України з
децентралізації.

Поки зміни до нашої
Конституції оцінюють у
Європі, залишається питання, чи проголосують
за них удома

Реальна влада
самоврядування

О

крім того, вводяться виконкоми на рівні районів і областей. Це означає, що від держави влада буде передана органам місцевого
самоврядування, які ми обираємо.
Будуть закріплені всі принципи,
їх в наявності три. По-перше, треба

26 червня Конституційна
комісія затвердила проект змін
до Основного закону в частині
децентралізації

Коли буде рішення Венеційської
комісії, це означатиме, що проект
закону повністю відповідає євро
стандартам. Для України визначили, що наша ціль – євротовариство,
інтегруватися до якого пострадянськими інструментами неможливо. Є повна воля президента передати повноваження на місця. Звісно,
таке рішення підтримує і прем’єр,
і Кабмін. Подальша його доля – відповідальність депутатів. Я вірю, знайдеться більшість, яка підтримає
дане рішення, бо це єврозміни, що
повернуть владу на місця.
Реформа народжує справжню
еліту в громадах, яка прийматиме
рішення та братиме відповідальність максимально ефективно. Бо
ви мене обрали, ми живемо в одній громаді, і для мене надзвичайно важливо мати підтримку людей.
Якщо проводимо цю реформу –
рухаємося до Європи. Якщо не проводимо, я вважаю, ми не досягнемо успіху в реформах ні в економічній сфері, ні в охороні здоров’я, ні
в освіті. Ми зупинимося. Якщо ще
десять років тому Україна мала таку
розкіш почекати, то зараз часу вже
немає.

За матеріалами:

http://constitution.gov.ua/

ВРЕГУЛЮВАЛИ СТАТУСИ АТО

Добровольці отримають
статус учасників бойових дій
Не зважаючи на те, що антитерористична операція
на Сході України триває вже понад десять місяців,
законодавство й досі не повною мірою врегулювало
статуси різних учасників АТО. Новий законопроект
має на меті закрити усі спірні питання
Текст
Олеся
Зінов’єва

Щ

об чітко упорядкувати
коло осіб, які мають право отримувати статус учасника
бойових дій, учасника або інваліда війни, народні депутати спільно з колегами iз Комітету ВР у
справах ветеранів, учасників бо-

йових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю внесли відповідний законопроект. Основним
нововведенням стане надання
статусу учасника бойових дій тим
добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО до офіційної легалізації їх добровольчих
формувань у складі ВСУ, МВС або
Нацгвардії.
Також у законопроекті пропонується надати статус учасника бойових дій військовослужбовцям

і працівникам Держспецслужби
транспорту, Держслужби з надзвичайних ситуацій і Державної пенітенціарної служби, які перебували
на території проведення антитерористичної операції.

Держава враховує
нюанси

Б

еручи до уваги актуальність і
гостроту суспільного обговорення, законопроект покликаний
мінімізувати можливі зловживання з отримання статусу учасника
бойових дій цивільними особами.
Пропонується надавати цивільним працівникам підприємств та
установ, які залучаються до забезпечення антитерористичної операції в районах її проведення, статус учасника війни, а не учасни-

ка бойових дій, як це прописано
нині.
Перелік осіб, які мають право на
отримання статусу інваліда війни,
розширюється волонтерами, добровольцями та працівниками підприємств і установ, які отримали
інвалідність під час безпосереднього забезпечення проведення антитерористичної операції в зоні її дії.
У разі загибелі зазначених осіб на
їхні сім’ї поширюватиметься дія закону про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту.
Ухвалення цього законопроекту дозволить забезпечити належний рівень соціального захисту нашим хлопцям та їх родинам, які
мужньо відстоюють незалежність
і територіальну цілісність України.
Адже кожен захисник держави має
відчути її особливу турботу.

Основним нововведенням стане надання статусу учасника
бойових дій тим добровольцям, які брали
безпосередню участь
в АТО до офіційної легалізації їх добровольчих формувань
у складі ВСУ, МВС або
Нацгвардії.
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Галина
СОЗАНСЬКА
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ОСВІТА 60+ РОКИ НАВЧАННЮ НЕ ЗАВАДА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Психологи стверджують,
що навчання подовжує життя

шеф-редактор
газети
«Дарницька
районка»

Профілактика
старіння

У

суспільстві побутує
чимало негативних
стереотипів стосовно людей похилого віку. Їх часто сприймають як зовнішньо непривабливих, немічних, залежних від допомоги інших, психічно неврівноважених і не здатних до
навчання. Справа в тому,
що під час старіння знижується стійкість до психотравмуючих чинників,
важко переносяться життєві труднощі. Люди починають жити «одним днем»,
бо завтрашній лякає, несе
лише негативні емоції –
хвороби, старість, смерть.
Страх смерті (танатофобія) – найрозповсюдженіший соціальний страх серед пенсіонерів. Він провокує апатію, небажання
жити і розвиватися далі.
Люди літнього віку бояться самотності – відсутність
спілкування і допомоги з
боку близьких часті супутники старості.
Старші люди лякаються усього нового. Напевно,
не раз помічали, як вони
бояться доторкнутися до
комп’ютера. Пенсіонери не
бажають використовувати
здобутки наукового прогресу, які б істотно спростили їхнє життя. Часто категорично не бажають міняти місце проживання і
розлучатися зі старими речами, бо ті нагадують молодість.
Зайва недовірливість,
вередливість, підозрілість
літніх людей нерідко є результатом патофобії або
страху захворіти. На такий
розлад страждає більша
частина представників солідного віку.
Участь у громадській
роботі, культурних заходах, посильна праця, фізичні навантаження та навчання – потужні психотерапевтичні чинники, які
діють напротивагу поширеним соціальним фобіям.
Можливість не змінювати
активний спосіб життя після завершення професійної діяльності полегшить
адаптацію до нового соціального статусу.
Не варто оцінювати вихід на пенсію як показник непридатності, непотрібності, фізичної та розумової слабкості. Якщо
здоров’я не дозволяє продовжувати трудову діяльність – працюйте вдома, шукайте можливість
власної реалізації, вивчайте мови, читайте, вдосконалюйтесь. Такі навчальні заклади, як дарницький Університет третього
віку – відмінне місце для
профілактики старіння, де
люди «золотої пори» почуваються щасливими і потрібними.

Студенти подорожують.
Переяслав-Хмельницький, 2015 р.

Уроки для пенсіонерів
Безкоштовні заняття
для людей старшого
віку стають все
популярнішими в Україні.
В Дарницькому районі
вже два роки успішно
працює такий вуз.
В університеті –
16 факультетів і понад
півтори сотні студентів
Текст
Анатолій
Шемет

Д

оглядати онуків, поратися на
дачі, переглядати «мильні опери» чи обговорювати політиків на
лавці – звична справа для міських
пенсіонерів. Мандрувати світом, як
це полюбляють німецькі бабусі та
дідусі, більшості українцям старшого віку не по кишені. Проте отримувати нові знання в колі однолітків – набагато краще, ніж перегляд
серіалів.
Два роки тому стараннями Анатолія Ярусевича, активного вісімдесятирічного громадського діяча, в
Дарницькому районі відкрив двері
Університет третього віку. До речі,
до вузу Віктора Пилипишина Дарницький не має жодного відношення, це унікальний проект.
– Набагато краще займатись сус
пільно важливими справами, аніж
безглуздо сидіти біля під’їзду чи по
ратись на городі, – переконаний
Анатолій Іванович, який вийшов на
пенсію двадцять років тому.
У пенсійному ВУЗі працює
шістнадцять факультетів: основи
комп’ютерних знань, танцювальний, лікувальної фізкультури, факультет здорового способу життя,
українознавства, краєзнавства, рукоділля, лікувальної йоги, психології, англійської та німецької мов, факультет житлово-комунального розвитку, кулінарної майстерності, садівництва, хорового співу та театральна студія. Незабаром розпочне
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роботу факультет польської мови.
Днями студентський актив підготував листа до посла Польщі в Україні з проханням сприяти організації викладання польської в Університеті.
– Мої улюблені факультети – мов
ні та йога, – ділиться враженнями
від навчання шістдесятип’ятирічний
студент Володимир Прищепа. – Два
роки тому прийшов до Університету
– хотілось знайти близьких за духом
людей, активних, таких як сам.
– Головне завдання Університету
– підтримка людей пенсійного віку,
їх соціально-культурний розвиток,
створення умов для обміну досвідом
і знаннями, – розповідає ініціатор
проекту Анатолій Ярусевич. – Слу
хачі крім навчання безкоштовно від
відують театри, виставки, беруть
активну участь в організації прове
дення державних свят.
У вихідні дні, за гарної погоди студенти відправляються дружньою компанією на екскурсії.
Нещодавно відвідали ПереяславХмельницький, одне з найдавніших
міст Київської Русі.

Навчання – безкоштовне

Р

обота Університету побудована виключно на волонтерських
засадах. Наприклад, перші навички роботи з комп’ютером літні студенти засвоюють в одному з при-

Надія
КОСТЮЧЕНКО,
студентка:
Рада, що в Дарниці
є такий навчальний
заклад. Він наповнює
життя пенсіонерів
змістом. Найбільше
подобається факультет здорового
способу життя, бо маю до нього
безпосереднє значення. Я на пенсії,
але працюю на швидкій, проводжу
огляд пацієнтів

Хорове мистецтво та хореографію
відвідувачі «відточують» у приміщенні ЖЕДу №201 на вул. А. Ахматової,
2-А. Володимир Долгіх, працюючи у
Київському вищому професійному

У дарницькому Університеті —
понад 150 слухачів
Запис на безкоштовне навчання в дарницькому
Університеті третього віку за телефонами:

(044) 572-50-87, (067) 164-66-42

Я

Раїса КУЗЬМЕНКО,
психолог-консультант

ватних комп’ютерних клубів Дарниці. Викладає предмет адміністратор закладу. Факультет основ
комп’ютерних знань налічує шістдесят студентів, це три групи.
А на відділенні лікувальної йоги
заняття проходять прямо на вулиці. Влітку за сприятливої погоди сивочолі слухачі виконують дихальні
вправи у Парку партизанської слави, а у прохолодні дні займаються у
будинку культури «Дарниця».
Жителька району Надія Костюченко, студентка і помічниця Анатолія Ярусевича, в Університеті з першого дня створення.

понад двадцять років вивчаю психологію, і з приємністю спостерігаю, як в Університеті люди поважного віку прагнуть розвиватись, працюють над собою.
Слухачі центру підтримки сімей Дарницького району,
відвідуючи мої лекції, запросили викладати в Університеті на волонтерських засадах.
Дуже подобається працювати з пенсіонерами – відчуваю особливу увагу до свого предмету. Люди старшого віку прагнуть бути щасливими, активними, корисними суспільству, і це надзвичайно важливо. Усвідомлення потрібності покращує фізичний і психічний
стан, життєвий тонус, а загалом – продовжується життя. Адже одна з причин погіршення здоров’я, особли-

училищі сервісу та дизайну, в Університеті третього віку викладає мистецтво. Впевнений, що художнє мистецтво – універсальне, воно розвиває
людину у будь-якому віці, починаючи з п’яти років.
– Малювання дарує радість твор
чості та розвиває людину естетич
но. Я веду групу з одинадцяти сту
дентів, імпонує, що всі вони мають
успіхи. Слухачі, які жодного разу не
брали до рук пензля чи олівця, від
кривають неабиякі схильності до
мистецтва. А це – радість як для
мене, так і для них. Поштовх до но
вих звершень.

Заклад визнано одним
із кращих

Л

екції з психології, рукоділля, краєзнавства, мовної практики та мистецтва відбуваються в
культурно-мистецькому центрі на
вул. Ревуцького, 6. Кількість студентів складає понад півтори сотні осіб.
Деканат – активне ядро, що розвиває
навчальний заклад для старших дарничан, складається із самих студентів. Це два десятки найактивніших
слухачів Університету. Вони не лише
відвідують лекції, але й викладають
окремі дисципліни та залучені до роботи в інфоцентрі.
– Влітку робота в нашому закла
ді, як і в інших, не така активна.
Звичайно, лекції проводяться, але
слухачів менше. Ця пора особливо
важлива для роботи інформаційно
го центру, який ми нещодавно ство
рили, – говорить А. Ярусевич. – На
лагоджуються нові контакти з гро
мадськими організаціями, які мо
жуть допомогти в роботі Універси
тету. Ведеться набір студентів. За
прошую всіх до наших лав.
Соціальний проект, створений
Анатолієм Ярусевичем, має чималі
перспективи. На останньому форумі
«Європейський Союз – Україна: Освіта дорослих», який відбувся в Києві
у листопаді 2014-го, дарницький Університет визнано одним із кращих у
столиці. Ентузіаст Ярусевич переконаний, що навіть у 80 років життя не
завершується. Тому має безліч планів і новаторських ідей із розвитку
ВУЗу, які необхідно втілити в життя.

во людини старшого віку – відсутність сенсу життя, самотність. А пенсіонери це відчувають набагато гостріше. На жаль, для більшості з них досягнення пенсійного віку, припинення трудової діяльності – це підсвідоме розуміння, що життя завершується. Але то розповсюджене кліше, я в цьому особисто переконалась.
Для того, щоб не втрачати активного способу життя,
не вгасати, потрібно займатись спортом, спілкуватися з
людьми, вчитися новому, долучатись до суспільно корисних справ, що дасть можливість відчувати себе потрібним людям. А це – запорука гарного здоров’я, гармонійних стосунків із рідними та емоційного піднесення загалом.
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БИЙ, БАРАБАН, БАМ-БАМ!

А дівчатам – по барабану!
Дарницький ансамбль
«Супербарабанщиці» –
один із кращих колективів
України. Ламаються
палички, тріщать
барабани, десятки разів
дівчата повторюють той
самий ритм. А в результаті
– виконання, доведене
до абсолюту, за яким без
шаленого биття серця
спостерігати неможливо
Текст
Леся Шелест

В

Таня
ВАСИЛЕВСЬКА,
супербарабанщиця:

До інструмента підпускають
не відразу. Місяць «ставлять руки», вчать правильно тримати палички,
граєш на тренажері

Тримати ритм,
свистіти і трясти
– Одні говорять,
що ми граємо, інші –
бу́хаємо. Робота рутин
на, виснажлива. Десят
ки разів повторюємо одні й
ті ж рухи, відбиваємо ритм,
аби досягти синхронності.
Ламаються палички, лопа

Дарницькі
«Супербарабанщиці» —
у п’ятірці кращих
інструментальних
оркестрів України
ються барабани, – констатує Олександр Васильович. – Але це дає ре
зультат. Дівчата стають впевне
ними у собі та артистичними.
Задля досягнення успіху, Таня
тренувалася щодня, іноді складні
ритми годинами розбирала по кожному удару. З часом навчилася грати на будь-якому за розміром і тембром барабані. Зараз може замінити
кожну учасницю оркестру.

Олександр
КАРНАУХОВ,

5 фактів про барабан

и ще не чули, як дивовижно
барабанять дарницькі дівчата? Знайомтесь – інструментальний
гурт «Супербарабанщиці», створений сім років тому при Дарницькому центрі дітей та юнацтва.
У складі – 75 дівчат від шести
до дев’ятнадцяти років. Керівники
Олександр Карнаухов та Олеся Глущенко розповідають, що у колективі багато дітей із багатодітних і малозабезпечених родин.
– Навчання в ансамблі є безкош
товним, що дає можливість роз
крити творчі здібності у дівчаток
із незаможних сімей, – підтверджує
Олександр Васильович. – Репетиції
проходять у ЗСШ № 127 на вул. Ял
тинській, 13. Приходьте!
Тетяна Василевська з дитинства
хотіла стати співачкою, але у матері
не було можливості віддати доньку
на вокал. Зважаючи, що заняття на
барабанах були безкоштовні, Таня
вирішила спробувати гру на цьому
інструменті.
– Моя близька подружка Катя за
ймалася в Олександра Васильовича.
Одного разу принесла палички, ста
ла барабанити по стільцях. Це було
так прекрасно! Але я й подумати
тоді не могла, що настільки захо
плюсь барабанами.
П’ять років тому Таня прийшла
на свою першу барабанну репетицію. Згадує, що відразу сподобався
«сольник». Поставила собі на меті –
грати у першій лінії саме на сольному барабані.
– До інструмента підпускають
не відразу. Десь місяць «ставлять
руки», вчать правильно тримати
палички, спочатку граєш на трена
жері. Під час перших репетицій по
вторювала за дівчатами ритм, ба
рабанячи по повітрю.
А вдома музикантка шаленіла від
щастя:
– Мама, в мене стільки енергії!
Це неймовірні враження! – вигуку
вала рідним. – Відчувала шалений
адреналін. А коли стали залучати
до концертів, це було щось. Я – в ор
кестрі супербарабанщиць! Всі хлопці
дивилися з захопленням.

1
2

Барабан був створений задля відтворення
звуку биття людського серця.

3

В Африці гра на ударних – важлива частина
більшості релігійних і світських церемоній,
яка має давні культурні традиції. Дотепер

Перший відомий ударний інструмент був знайдений на території України. Прикрашений візерунками череп мамонта виявили на палеолітичній стоянці біля села Межиріч Канівського району
на Черкащині, датований ХІІІ тисячоліттям до н. е.

барабан часто використовується для передачі звукових повідомлень.

4

До Європи барабани потрапили з Близького Сходу. Прототип малого (військового) барабана був запозичений від арабів в Іспанії й Палестині. У ХІV столітті він із народного інструмента перетворився на музичний символ піхотинців.

5

У 1980 році з’явилися електронні барабани,
надзвичайно чутливі до дотику. Можуть
керуватися за допомогою комп’ютера.

керівник гурту

«супербарабанщицi»:

Робота рутинна. Десятки разів
повторюємо одні й ті ж рухи, аби
досягти синхронності. Ламаються палички, лопаються барабани,
але дівчата стають впевненими
у собі та артистичними

Барабанщиця зізнається, що, не
зважаючи на удавану легкість, навчитися грати на професійному рівні досить складно.
– Потрібно весь час продумува
ти кожен свій рух. Йдемо «короб
кою» (строєм. – Ред.), маєш кроку
вати в ногу, тримати ритм на
барабані, паралельно дути
в свисток, швидко пере
ходити на інші компо
зиції. Доки грає друга
партія, тобі потріб
но вже трясти ма
ракасами, ще й при
танцьовувати і по
сміхатись.
Усі
барабанщиці
обов’язково засвоюють
гру на суміжних інструментах – сопілках, дзвіночках, гармоніці, маракасах, костан’єтах, тамбуринах, трещітках і свистках. Родзинка ансамблю – у
мелодійній лінії, яка гармонійно вплітається до
ритмічної основи. У репертуарі гурту композиції різних жанрів – марші («Хрещатик», «Обухів», «Гусарський»), українські народні мелодії
(«Закарпатське дефіле»),
східні мотиви та класика.
– Один із номерів назва
но на мою честь, – розкри-

Дівчат від 6 до 19 років
віртуозно грати на ударних
навчають безкоштовно
ває таємницю Олександр Васильович. – Дорогою на репетицію почув
у хлопця в плеєрі мелодію та на її
основі створив власний ритм. А ді
вчата жартома назвали «Сан Васи
льович», «С.В».

Таня барабанить
улюблені ритми у льоху

С

аме через високий рівень виконання «Супербарабанщиці» – у
п’ятірці кращих ансамблів України.
Гурт часто запрошують до виконан-

ня марш-парадів і концертних дефіле. Беруть участь у творчих фестивалях, парадах, урочистих заходах.
– Ми грали на відкритті
«Євро-2012», підтримуємо міжна
родні матчі, велогонки, виступа
ли на фіналі дитячого «Євробачен
ня-2013», Днях Європи, на благодій
них концертах для дітей АТО, – констатує Олександр Карнаухов.
Серед зірочок колективу керівник називає Олену Налапкіну, Василину Трубич, Оксану Корольову, Тетяну Василевську.

Тані виповнилося шістнадцять
років. Дівчина здійснила заповітне
бажання: нині вчиться естрадного вокалу в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. Але про барабан не забуває – постійно долучається до концертних виступів «Супербарабанщиць». Говорить, що у бабусі в селі
є старий барабан, і, заховавшись у
льох, щоб не лякати сусідів, вона
частенько набиває улюблені ритми.
– Коли граю на барабанах – жит
тя одразу налагоджується!

8
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ГОТУЄМО
РАЗОМ

НЕБЕЗПЕЧНЕ СОНЦЕ

Атака ультрафіолету
Проводячи час на сонці, слід пам’ятати про негативну
дію УФ-променів. До 90% ракових захворювань шкіри
спричинено саме сонячним випромінюванням

ПИРІГ ІЗ
РУМБАМБАРОМ

мального розвитку кісткової тканини, активно впливає на синтез серотоніну («гормону бадьорості») та мелатоніну – гормону, що має вплив
на добовий ритм, піднімає настрій.
Окрім того, сонце має відмінну бактерицидну дію та покращує імунітет.
Але небезпеки в ультрафіолеті
все ж набагато більше.

Тетяна
ГУЗЕНКО
лікардерматовенеролог
вищої категорії

З

а даними ВООЗ, від 50 до 90%
онкологічних захворювань шкіри виникає в результаті дії ультрафі- Світла шкіра –
олету. УФ провокує виникнення ме- найбільш уразлива
ланом, викликає загострення захворювань шкіри, фотодерматози, фоало хто знає, що засмага – це
тостаріння, призводить до руйнузахисна реакція шкіри на дію
вання хімічних зв’язків ДНК. Біль- ультрафіолетового випромінюваншість уражень ліквідується механіз- ня. В основі процесу – надлишкове
мами відновлення клітин, але
утворення клітинами шкіри
іноді вони провокують розпігменту меланіну, який
виток онкологічної патоздатен поглинати прології (плоскоклітинномені, захищаючи генеЗа даними ВООЗ,
го раку шкіри, базаліотичний апарат. Чим
ми тощо)
темніша шкіра, тим
від
до
Такий перелік факактивніші меланоционкозахворювань
торів та ускладнень є
ти (пігментні клітишкіри виникає
вагомим аргументом
ни). Найбільш вразличерез дію ультрадля захисту шкіри від
вими щодо ушкодженфіолету
сонця і дотримання еленя генетичного апарату
ментарних правил здорової
клітин шкіри є світлошкірі
засмаги.
люди. Проте й вироблений надВажливо пам’ятати, що сонячні лишковий меланін не дає 100% запромені у допустимій кількості ко- хисту від небезпечного впливу прорисні для людини. Ультрафіолетове менів. Тож захищатися від сонця невипромінювання сприяє вироблен- обхідно всім, не залежно від кольоню вітаміну Д, необхідного для нор- ру шкіри.

М

!

50 90%

• ШIСТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОЇ ЗАСМАГИ 
1

З 12 до 16 години обмежити
або повністю виключити перебування на палкому сонці. Засмагати або уранці, або після полуденка.

2

Щоденно наносити сонцезахисні засоби на обличчя і тіло.
Але застосування кремів – не привід зловживати часом перебування
під променями. Навіть у хмарну погоду 80% УФ-променів проникають
у повітря.

3

Засмагати поступово, починаючи з 10-15 хвилин перебування на сонці. Щодня збільшувати
час перебування, але максимум на
10 хвилин.

4

Пам’ятати, що відпочиваючи
біля водоймищ, застосовувати креми від сонця вкрай важливо (кожні дві години). Сонячне світло відбивається від води, тому до

основної додається дія віддзеркаленого випромінювання, що збільшує вірогідність сонячних опіків.
Носити сонцезахисні окуляри, головний убір, просторий одяг, який максимально закриває відкриті ділянки тіла від сонця.

5

Перевіряти, щоб сонцезахисний крем мав фактор
захисту, потрібний вашій шкірі з
фільтрами УФ-В і УФ-А, та відповідав саме тій кліматичній зоні, де ви
перебуваєте. Надзвичайно важливо враховувати УФ-індекс – це міжнародний стандарт для кількісної
оцінки ультрафіолету, розроблений ВООЗ (публікують метеорологічні організації). Чим індекс вище –
тим більша вірогідність нанесення
шкоди шкірі, очам. При індексі 3 –
використовувати сонцезахисні засоби обо’язково!

6

Маленька читачка «Районки» Софійка надіслала до редакції рецепт пирога з ревенем, який вона
готує з мамою. Відомо, що
ревінь, або румбамбар, як
його називають у народі,
- продукт сезонний, багатий на вітаміни А і В. Має
низьку енергетичну цінність, всього 21 ккал на
100 г. Тож готуйте і не переймайтеся за фігуру!
ПРИГОТУВАННЯ
Тісто:
• молоко – 200 мл
• борошно – 400 гр.
• олія – 2 ст. л.
• дріжджі сухі – 1 ч. л.
• цукор – 4 ч. л.
Сирна заливка:
• 3 яйця
• півсклянки цукру
• 200 гр. кисломолочного сиру або
густої сметани
• ванілін
• 1 ст. л. крохмалю
• 300 гр. румбамбару (ревеню)
До просіяного борошна додайте цукор, дрібку солі, тепле
молоко, дріжджі. Замісіть тісто.
Потроху, вимішуючи, додайте до тіста олію та вимішуйте ще
10 хв.
Тісто, накрите рушником, залиште у теплому місці на 45-60
хвилин.
Ревінь очистіть від шкірки і
поріжте маленькими шматками.
Форму для запікання діаметром 24-26 см змастіть маслом.
Тісто викладіть у форму та посипте його крохмалем. Рівним
шаром викладіть ревінь, додайте цукор за смаком (можна й без
нього).
Яйця, сир (або сметану), цукор і ванілін збийте у блендері
або комбайні. Готову сирну масу
вилийте поверх ревеню на пиріг.
Духовку розігрійте до 200-220
градусів. Випікайте пиріг 15-20
хвилин. Якщо за цей час краї пирога надто підрум'янилися, а середина ще «хитається», потрібно прикрити пиріг фольгою, а
температуру зменшити (170-180
градусів) і випікати ще 15-20
хвилин.
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