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Щомісяця ЖЕКи 
погрожують киянам 
підвищенням тарифів на 
обслуговування будинку 
та території навколо. Але, 
які саме послуги входять 
до цього тарифу, мало 
кому відомо. «Районка» 
з’ясувала, куди йдуть 
наші кошти, а також  
що необхідно вимагати 
від ЖЕКів

К ожен із вас, шановні дарнича
ни, як і я, не раз ставили собі 

питання: за що ми сплачуємо кош
ти ЖЕКу, коли отримуємо квитан
цію на утримання будинку та при
будинкової території. Наприклад, 
тариф мого будинку на вулиці Хар
ківське шосе складає 4,11 грн за м2, 
тобто дев’ятиповерховий будинок 
щомісяця сплачує близько 72 тис. 
грн. Тож, пропонуємо з’ясувати, за 
що ми платимо та який рівень якос
ті послуг за ці кошти ми можемо ви
магати в обслуговуючої контори.

Кожен багатоквартирний буди
нок має прибудинкову територію, 
прибирання й утримання якої є 
обов’язковою складовою переліку 
послуг, що надаються ЖЕКом. Тепер 
визначимо, що входить до поняття 
«прибудинкова територія». Мініс
терством регіонального розвитку 
України (наказ № 389 від 29.12.2011 
р.) у Методичних рекомендаціях 
щодо визначення прибудинкових 
територій багатоквартирних будин
ків вказано, що це територія навко
ло будинку, визначена на підста
ві землевпорядної документації в 
межах визначеної земельної ділян
ки, на якій розміщений багатоквар
тирний будинок, а також споруди, 
необхідні для обслуговування бу
динку, розташовані на цій терито
рії. Як бачимо, визначення доволі 
складне для сприйняття. 

У документі йдеться, що до скла
ду прибудинкової території можуть 
входити: смуга зелених насаджень 
уздовж стін будинку, проїзди, троту
ар, майданчики, призначені для об
слуговування мешканців виключно 
цього будинку, майданчик для від
починку біля входу до житлового 
будинку, для ігор дітей тощо. А та
кож територія зелених насаджень, 
пішохідні доріжки, що з’єднують за
значені вище майданчики між со
бою; майданчики для сміттєзбірни
ків, для господарських споруд; спе
ціально обладнані майданчики для 
паркування автомобілів, що нале
жать мешканцям будинку; в’їзди та 
виїзди з підземних гаражів і авто
стоянок.

Розмір прибудинкової території 
визначається на підставі спеціаль
ного проекту. Попередньо розробле
на проектна документація щодо ви
значення прибудинкової території 

повинна бути затверджена органом 
місцевого самоврядування (район
ною адміністрацією Києва).

Документацію замовляють ті 
структури, на балансі яких перебу
ває будинок (житловокомунальні 
господарства, ОСББ). Переважну 
частину багатоповерхових будинків 
у столиці обслуговують ЖЕКи. Про
те отримати документи на будинок 
не вдасться, адже ця послуга не з де
шевих.

Існує інший варіант: взяти до 
рук рулетку, виміряти двір, звіри
тися з картою будинку в Інтернеті, 
пригадати геометрію. Зрештою, не 
така вже й складна робота. Нехай 
з похибками, але перевірити пло
щу прибудинкового двору варто 
обов’язково. Адже саме на підставі 
цієї цифри розраховується тариф на 
утримання території.

Прибирання території  
в літній період

П ісля визначення площі, за 
утримання якої сплачують 

усі жителі будинку, з’ясуємо діяль
ність двірників. Є документ – Пра
вила утримання житлових будин
ків і прибудинкових територій, за
тверджені Наказом Державного ко
мітету України з питань ЖКГ №76 

від 17.05.2005 р. У збірці правил вра
ховані всі види послуг, які повинен 
виконувати ЖЕК. Там чимало ціка
вого, «Районка» рекомендує ознайо
митись. Розглянемо нормативи, за 
якими двірники мають прибирати 
наші двори влітку. 

У теплу пору року двірник пови
нен підмітати, мити або поливати 
територію вручну не менше одного 
разу щодня. Спеціальних машин у 
ЖЕКів, які обслуговують будинки, в 
більшості немає. Роботи по догляду 
за двором двірник має виконувати 
обов’язково – ранком або пізно вве
чері (пункт 3.5.10).

Полив тротуарів проводиться за 
необхідністю. Рекомендована на
ступна періодичність: тротуари  
I класу – один раз на 2 дні, II класу – 
один раз на добу, III класу – два рази 
на добу (пункт 3.5.11). А скільки ра
зів на місяць поливають тротуари у 
вашому дворі?

На прибудинковій території по
винен бути забезпечений належний 
догляд за зеленими насадженнями 
(пункт 3.8). Наприклад, при масовій 
появі шкідників ЖЕК повинен орга
нізувати захист рослин. Звичайно, 
двірники мають регулярно полива
ти, підрізати, висаджувати та вико
нувати всі необхідні маніпуляції по 
догляду за рослинами на клумбі.

Пригадайте, скільки часу у вашо
му дворі проводить двірник, і коли 
ви бачили його востаннє. А між тим, 
його діяльність входить до тарифу 
за утримання будинку та території 
довкола. Згідно Правил утриман
ня прибудинкової території, двір
ник має знаходитись на своїй ділян
ці щодня, де повинен проводити 
більшу частину свого робочого часу. 
Коли ви цього працівника ЖЕКу ба
чите зрідка або взагалі не спостері
гаєте, то сплачувати за прибирання 
двору ви повинні менше.

Двірник – рідкісна птаха

Ф інансові витрати на приби
рання прибудинкової ділян

ки напряму залежать від площі дво
ру, тротуарів і газонів біля будинку. 
Чим більша територія, тим більше 
часу витратить двірник на її приби
рання, більше мітел, грабель та ін
шого інвентарю буде витрачено. 
Але якщо двірник до вашого двору 
заходить не кожного дня, а його ло
пати й мітли давно відслужили свій 
термін, то на витратах ЖЕК явно 
економить. Ми платимо, а вони не 
оновлюють інвентар.

Дізнатися про реальний стан 
справ і призупинити таку «еконо

мію» жителі просто зобов’язані. 
Чому? Тому що це – брудний двір, 
неполиті дерева, неприбране сміт
тя. Зрештою, окрім естетичної скла
дової, це ще й наше з вами здоров’я.

Для визначення кількості пра
цівників, які зайняті прибиранням 
прибудинкових територій, теж іс
нують норми. Дізнайтеся, скільки 
загалом у ЖЕКу працює двірників, 
яку ділянку біля будинків обслуго
вує підприємство. А тепер загальну 
площу розділіть на кількість двірни
ків, і ви отримаєте реальну картину.

Один працівник прибирає по
вільніше, інший – спритніше, але є 
межа, яку неможливо подолати фі
зично. Якщо двірників у ЖЕКу мало, 
а територія, яку закріпили за ними, 
досить велика, то факту порушення 
періодичності прибирання не оми
нути. Після підрахунків стане зро
зуміло, що ваш двір прибирають не 
так, як вказано в нормативних до
кументах. Проте оплату стягують по 
повній.

Тож, якщо двірник під нашими 
вікнами прибирає не щодня, то пла
тити ми маємо менше. Поява люди
ни з мітлою у дворі на кілька годин 
доводить, що необхідний перелік 
обов’язкових робіт не виконується 
у повному обсязі. 

Дев’яносто  
березових мітел

П равила надають ще одну ці
каву інформацію щодо опи

су прибирального інвентарю, яким 
зобов’язані забезпечити двірника 
(додаток 4).

Працівник повинен отримувати 
на рік: один совок, 18 віників, одну 
совкову лопату, два відра, мотузку 
25 п. м, шланг поливальний (2 комп
лекти по 15 м), одні металеві граблі, 
металеву штикову і дерев’яну лопа
ти, два скребка. А ще 90 березових 
і 60 синтетичних мітел терміном на 
один рік. Тачка, лом, кирка, моло
ток, сокира і приставна драбина ви
даються двірнику раз на три роки.

Але це згідно нормативів. Тому 
постають питання: що прибудинко
вий працівник отримує насправді 
та чим прибирає, і чому ми сплачу
ємо в тарифі за повний перелік ін
вентарю? Із факту, що у кожного бу
динку свій тариф на утримання те
риторії, можна зробити висновок, 
що за розрахунок беруться якісь 
інші положення, ніж нормативні 
документи, визначені наказом Мін
регіонрозвитку.

Дещо розібралися з незрозумілим 
тарифом на утримання території. 
Принаймні, наразі зрозуміло, які пи
тання ставити керівнику ЖЕКу. 

І ще один важливий момент – усі 
перемовини з ЖЕКом ведіть у пись
мовому вигляді, усі запити дублюй
те у двох примірниках. На вашо
му екземплярі запиту повинні по
ставити відмітку з датою, коли за
пит був прийнятий, із зазначенням 
контакт ного телефону. Відповідь по
винні надати не пізніше, ніж за мі
сяць. Інакше на структуру чекає ад
міністративна відповідальність.

УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ: ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО

Куди подівся двірник? 

Текст
Галина 
Созанська

Сергій ЛЕВАДА, 
депутат Київради: 

Для вирішення 
проблем ЖКГ 
необхідно переда
вати повноваження 
та важелі контролю 
за витраченими 
коштами та якістю 
надаваних послуг 
органам місцевого 
самоврядування 
(на місця), 
територіальним 
громадам. Зокрема, 
шляхом розширення 
повноважень орга
нів самооргані зації 
населення

Поява людини з мітлою 
у дворі на кілька годин 
є свідченням того,  
що необхідний перелік 
обов’язкових робіт  
не виконується  
у повному обсязі 

Усі перемовини з 
ЖЕКом ведіть у 

письмовому вигляді, 
усі запити дублюйте у 

двох примірниках

!

Визначення класу тротуару

Середня кількість пішоходів за годину
з 8:00 до 18:00 у смузі руху

Клас

Якщо рух пішоходів до 50 чол./год I клас

Якщо рух пішоходів від 51 до 100 чол./год II клас

Якщо рух пішоходів від 101 та більше чол./год III клас

Полив тротуарів проводиться за необхідністю.  
Рекомендована наступна періодичність поливу 

тротуарiв: 

  I класу  – один раз на 2 дні,  
 II класу  – один раз на добу,  
 III класу – два рази на добу.
(Пункт 3.5.11 наказу № 76 державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства про затвердження правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій)

А СКІЛЬКИ РАЗІВ НА МІСЯЦЬ ПОЛИВАЮТЬ 
ТРОТУАРИ У ВАШОМУ ДВОРІ?
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З початку липня 2015 
року на варті спокою 
киян – нова поліція. 
Аби перевірити їх 
роботу, кореспондент 
«Районки» разом із 
поліціянтами пішов у 
рейд по найбільшому 
парку району. Дізнався, 
як інспектори працюють 
із нетверезими грома   
дянами, кого штрафують 
і де харчу   ються під час 
чергування

П еревірити роботу київ
ських патрульних у Дар

ницькому районі кореспондент 
«Районки» вирішив в одному з 
найулюбленіших місць відпо
чинку дарничан – Парку парти
занської слави (ППС). На цьому 
секторі постійно чергують два 
пішохідні патрулі. У кожному – 
по три поліцейських. Журналіс
ту не відразу вдалось відшукати 
нових правоохоронців – близь
ко двадцяти хвилин гуляв по лі
сопарковій зоні, розшукуючи па
трульних. І ось нарешті пощасти
ло! Знайомтесь: інспектори полі
ції, рядові міліції (ред. – Повне 
звання) Олександр Прохацький, 
Олександр Віцин і Максим Олах.

Впізнати хлопців неважко – 
новенька чорна форма за аме
риканським зразком, повна екі
піровка справжнього копа. Гово
рять, одяг їм до вподоби.

– Форма – зручна, в ній ком-
фортно. А зрештою, до усьо-
го швидко звикаєш, – коментує 
Олександр Прохацький.

Інспектори підходять до ком
панії відпочиваючих, де чоло
віки, активно жестикулюючи, 
з’ясовують стосунки. Поліцей
ські відрекомендовуються, пи
тають, чи все гаразд. Переконав
шись, що ситуація контрольова
на, йдуть далі.

Проти прогулянки з пред
ставником ЗМІ хлопці не запе
речували. Навпаки, охоче поді
лились враженнями від нової 
роботи.

Зміна патрульного  
триває півдоби

Р обоча зміна патрульних по
чинається о 9й ранку та три

ває рівно півдоби – дванадцять 
годин. Але на роботі потрібно 
бути вже о сьомій, аби встигнути 
перевдягнутись, отримати спец
засоби та прослухати інструктаж 
командира взводу. Зона відпо
відальності у хлопців серйозна, 
адже стежать за порядком у най
більшому парку району. Інспек
тують величезну площу – від вул. 
Славгородської й до Червоного 
Хутору. 

Поліцейські розповідають, 
що за розведення багаття у лісі 
не штрафують (хоча МНСники 
забороняють), основні випадки, 
коли є потреба у роботі право
охоронців – порушення поряд
ку хуліганами після розпивання 
алкогольних напоїв.

У вихідні дні роботи значно 
збільшується – парк наповне
ний відпочивальниками, які 
влаштовують пікніки, і часто – з 
горілкою.

Самі ж патрульні обідають 
не за розкладом, а за оператив
ною ситуацією. Коли більш спо
кійно і відчувають, що зголодні
ли – йдуть харчуватися.

– Зв’язуємось по рації з керів-
ником підрозділу, запитуємо до-
звіл відлучитися на 20 хвилин 
на обід. Лише після цього йдемо, 
– говорить Олександр Віцин.

Харчуються поліцейські в 
найближчому до Парку парти
занської слави кафе – у Київ
ській міській клінічній лікарні 
№ 1. 

Кореспондент «Районки» ра
зом із трійкою поліцейських 
протягом години інспектував 
територію парку. За цей час жод
них суттєвих правопорушень за
фіксовано не було.

Одна з важливих функцій но
вих правоохоронців полягає в 
оформленні протоколів і накла
данні штрафів за паркування ав
томобілів у недозволених міс
цях – на зелених територіях пар
ку. ППС відомий тим, що тут по
любляють оминути усі обмежен
ня і поставити автівку на пішо
хідній зоні. Редакція сподіваєть
ся, що інспектори наведуть лад 
із порушенням правил.

Загалом поліцейські задово
лені службою. Максим Олах роз

повів, що місцеві жителі досить 
привітно реагують на присут
ність інспекторів, часто вислов
люють слова підтримки і по
дяки.

Дарницькі захисники право
порядку зізнаються, що, завдя
чуючи взаємодії з цивільним на
селенням і нині діючими пра
воохоронними органами, за та
кий короткий проміжок часу 
вже вдалося попередити чима
ло злочинів. Наразі триває ак
тивне подолання криміналітету 
як у районі, так і в місті в цілому.

ГРОМАДСЬКИЙ МІКРОФОН
Як ви ставитесь до нових 
правоохоронців на 
вулицях? 

Олексій 
Сазонов,  
робітник (47 років):
Всіляко підтримую новостворену 
службу столичної поліції. Голов
не, щоб темп, який вони взяли на 

старті своєї роботи, не вщух за деякий час. Хо
четься, аби хлопці не дивились у минуле та не 
брали той, часто негативний приклад, із колиш
ніх правоохоронців. Сподіваюсь, державне керів
ництво визначить правильні вектори в роботі 
молодих поліцейських. 

Євген Бутрік, 
підприємець (38 років):
Порушив правила дорожнього руху, 
тож довелось зіткнутись із нови
ми поліціянтами. Припар
кувався в недозволеному міс
ці. Працівники патрульної служби зробили мені 
за уваження в усному вигляді, штрафів не випи
сували. Приємно вразили ввічливе ставлення та 
доброзичливість. Бажаю хлопцям тримати ви
соку планку й надалі, щоб з часом у кращий бік 
змінилась уся правоохоронна система. 

Марія Стінюшина, 
студентка (21 рік):
Приємно спостерігати за патрулю
ванням. Складається враження за

хищеності. Потроху змінюєть
ся ставлення людей до мілі
ції. У кращий бік відбувають
ся зміни й у поведінці грома
дян. Наприклад, стали менше 
палити на транспортних зу

пинках. У цілому – приємні враження, ми чека
ли на зміни в правоохоронній системі, нарешті 
щось відбувається. Хлопці на ситуації реагують 
ввічливо, приходять на допомогу, коли стаєть
ся якась халепа. 

Денис Цимбаленко,  
таксист (39 років):
 Я за кермом тринад
цять років. На мою дум
ку, останнім часом самі 
водії стали більш від
повідальними на дорогах – але це не є заслугою 
ні новоствореної поліції, ані ДАІ. Відверто ка
жучи, поліцейські ще не зовсім готові – довго 
складають протоколи, що інколи затримує рух 
транс порту. Із недоліків назву те, що у вечірній 
час їзда патрульних машин із увімкненими ми
гавками спричиняє незручності – сліпить, що за
важає керувати автомобілем. 

Павло Музчук, 
робітник (26 років): 
Мені, як водію, робота нової полі
ції подобається більше, ніж пра
цівників колишньої ДАІ. Предмет

но поки що не доводилось спілку
ватись. Кілька днів тому, зран
ку, вийшов на балкон і спосте

рігав таку картину: поліцейські зупинили авто, 
водій і пасажири спочатку голосно обурювались, 
потім сприйняли усе належним чином. Право
охоронці відпрацювали швидко, оформили пору
шення і відпустили. Дякую хлопцям, задоволе
ний їх роботою.

Дарницькі копи 

Одна з важливих функцій 
нових правоохоронців по
лягає у накладанні штра

фів за паркування на зелених зо
нах парку, які є пішохідними

У вихідні дні роботи зна
чно більшає – парк напов
нений відпочивальниками, 

які влаштовують пікніки, і час
то – з горілкою

Текст
Анатолій
Шемет

НАША ПОЛІЦІЯ НАС СТЕРЕЖЕ

Фотодоказ №1
21 липня на вулиці Севасто

польській (Дарницький район) во
дій порушив правила дорожньо
го руху: припаркував авто на пі
шохідному переході. За правила
ми відстань від машини до знаку 
має складати не менше 10 метрів. 

Горепаркувальником виявився ви
сокопосадовець однієї з правоохо
ронних структур району. Місцеві 
жителі викликали патруль поліції, 
який швидко прибув на місце. Пе
реконавшись у порушенні ПДР, по
ліцейські надали усне зауваження 
власнику автівки та попросили не
гайно прибрати транспорт. Також 

попередили водія, що у разі повто
рення ситуації буде накладено су
ворий штраф. 

Фотодоказ №2
Крім того, 21 липня також стався 

інцидент, який продемонстрував 
оперативну роботу поліцейських. 
Пізно ввечері на проспекті Григо
ренка, поблизу одного з великих 
супермаркетів, на тротуарі, фактич
но біля проїжджої частини лежав 
чоловік у стані повного сп’яніння. 
Помітивши під час патрулюван
ня непритомну людину, поліцей

ські зреагували миттєво – викли
кали швидку, перенесли «потерпі
лого» в безпечніше місце, спробу
вали дізнатися про самопочуття. 
Трапляються випадки, коли хворо
го з нападом інсульту плутають із 
людиною напідпитку, тому година
ми ніхто не допомагає. Поліцейські 
дочекались прибуття медиків, спо
стерігали за перевіркою стану і до
помогли транспортувати до каре
ти. Чоловіка забрали до медзакла
ду. Випадок тривіальний, тут не
має геройства, але раніше міліціо
нери зазвичай не втручались у такі  
ситуації.

Спостерігаючи за діями нових поліціянтів, кореспонденти 
«Районки» стали свідками першокласної роботи хлопців у формі

За інформацією 
відділу взаємодії 

зі ЗМІ, за перші 
тижні роботи 

патрульної служби 
працівники склали 

понад три тисячі 
адміністративних 

протоколів з різних 
правопорушень. За 
ігнорування правил 

дорожнього руху 
поліцейські оформили 

БІЛЬШЕ  
100 протоколів

Зліва направо: інспектори поліції Максим Олах, Олександр Віцин, 
Олександр Прохацький стежать за порядком у найбільшому парку району
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С вої голоси за новий закон відда
ли 257 народних депутатів. Ав

торами розробленого законопроек
ту є група нардепів від партії «Блок 
Петра Порошенка» на чолі з Вади
мом Денисенком. До другого читан
ня до проекту було винесено на роз
гляд 1 547 поправок.

Народні обранці проголосували 
за законопроект разом із двома важ
ливими доповненнями, які були 
внесені з голосу. Одне з них – про 
скасування положення, за яким у 
виборах не могли брати участь пар
тії, створені менше ніж за рік до ви
борів, або змінили назву протягом 
180 днів. У ході обговорення це по
ложення із закону прибрали. Нар
депи погодилися з тим, що у вибор
чих перегонах братимуть участь усі 

партійні структури, зареєстровані 
на момент опублікування закону 
про місцеві вибори.

У зв’язку з агресією Російської 
Федерації, вибори на окупованих 
територіях Донбасу та в Криму  
25 жовтня проводитися не будуть.

Також було урівняно права жі
нок. Законом передбачається ген
дерна квота серед учасників вибо
рів. Жінок, висунутих кандидатами 
у депутати, має бути не менше 30%.

За обранцями буде більший 
контроль. Закон встановлює меха
нізм відкликання голів місцевих 
адміністрацій і депутатів місцевих 
рад.

Меру Києва –  
абсолютна більшість

З а словами авторів, в основу 
цього документа покладено ні

мецьку модель виборів. При оби
ранні депутатів сільських і селищ
них рад зберігається чинна мажо
ритарна виборча система відносної 

більшості в одномандатних вибор
чих округах. 

Цікаву модель запропоновано 
з голосуванням за міського голо
ву. Якщо кількість виборців у міс

ті дорівнює або є більшою за 90 ти
сяч осіб, то на виборах міських го
лів законопроект передбачає мажо
ритарну виборчу систему абсолют
ної більшості. Наприклад, за ново
го мера в Києві мають віддати го
лоси більше 50% виборців. У насе
лених пунктах із кількістю жителів 
до 90 тис. міські, сільські та селищні 
голови, старости, обиратимуться за 
системою відносної більшості в єди
ному одномандатному виборчому 
окрузі. Тобто кандидат має набра

ти найбільше голосів серед інших 
учасників перегонів.

Депутатів обласних, районних, 
міських і районних у містах рад 
пропонується обирати за пропор
ційним принципом. За новою ре
дакцією, розподіл мандатів здій
снюватиметься між виборчими 
списками місцевих організацій пар
тій, які отримали п’ять і більше від
сотків, та виборчих блоків, які одер
жали мінімум 7% голосів виборців.

У законі пропонується чітко вста
новити кількісний склад відповід
них місцевих рад, який визначати
меться Центральною виборчою ко
місією до початку процесу виборів. 
Кількість депутатів визначатиметь
ся в залежності від числа виборців, 
які є членами відповідної територі
альної громади, проживають у ме
жах області, району або району в 
місті, де відбуваються перегони.

Тож 25 жовтня на нас чекають ви
бори вже за новою системою, у якій 
краще розібратися заздалегідь.

Разом із останньою 
маршруткою нічне життя 
столиці після 00:30 
призупиняється. Всі, хто 
не встигли вскочити до 
потрібного громадського 
транспорту, постають 
перед вибором: чекати 
ранку, йти пішки або ж 
переплачувати за таксі. 
Тож, чи потрібні столиці 
нічні автобуси та метро?

Д ля Європи практика, коли всі 
транспортні артерії мегаполісів 

повністю зупиняються, є рідкістю. 
Взяти хоча б за приклад столи

цю Данії – Копенгаген. У місті з на
селенням близько 560 тисяч осіб ці
лодобово курсує наземний громад
ський транспорт, а кожні 20 хвилин 
у нічний час можна розраховувати 
на поїзд метрополітену.

Києву ж для початку підійде й до
свід Берліна, Стокгольма, Відня чи 
Барселони, де в п’ятницю та субо
ту, а також у святкові дні можна ско
ристатися громадським транспор
том цілодобово – як наземним, так і 
підземним. На прохання містян ви
рішити хоча б частково питання з 
нічним транспортом у столиці, вла
да апелює своїми невдалими спро
бами запустити нічні рейси, які ба
жаної пасажирської активності не 
принесли. 

В Україні є приклади  
для наслідування

Л ьвів. У червні цього року про
фільна комісія Львівської 

міськ ради погодила реалізацію ви
пробувального проекту, терміном з 
1 липня до 1 листопада 2015 року, 
по запуску в роботу нічного транс
порту за 7 маршрутами з інтервалом 
у 60 хвилин. 

Одеса. По місту в нічний час з 
інтервалом в одну годину ходять 
трамваї.

Дніпропетровськ – нічні марш
рутки. Вартість нічного тарифу усьо
го на дві гривні вища. Тобто 4 грн 
вдень проти 6 грн вночі. 

А от у Києві за маршрутом Лі
вий–Правий–Лівий берег з преве
ликим задоволенням їздили б паса
жири.

Запоріжжя – ходять трамваї та 
тролейбуси, хоча переважно по про
мисловим районам міста, але при

клад нічного сполучення все ж при
сутній.

Севастополь – завжди було добре 
налагоджене цілодобове маршрут
не сполучення не лише по місту, а й 
до найближчих населених пунктів.

Навіть у Москві запустили низку 
нічних маршрутів.

У Києві ж категорично проти та
кої практики, мотивуючи недоціль
ністю. То як бути?

Нічне метро – реальність

П оперше. Питання неможли
вості використання метро че

рез потребу постійного поточного 
ремонту можна вирішити шляхом 
здійснення необхідних робіт в ін
тервал між кожною годиною руху 
поїзда, а капітальним ремонтом 
зай матись у робочі дні у нічний час, 
коли підземка буде закрита.

Щодо «збитковості» метро, то тут 
питання не є однозначним.

КП «Київреклама» є офіційним 
власником рекламної площі в ме
трополітені, до якої входять не тіль
ки внутрішні приміщення чи потя
ги, а й зовнішні споруди та перехо
ди. Підприємство надає свою влас
ність в оренду приватним реклам
ним агентствам, які перепродують 
площу під рекламу звичайним під
приємцям за неконтрольовану «Ки
їврекламою» ціну. Як наслідок, місь
кий бюджет втрачає на такому не
прозорому посередництві левову 
частку доходу за рік. 

Подруге: доцільність запрова
дження нічного транспортного спо
лучення можуть обґрунтувати як ту

ристичні агентства, так і звичайні 
нічні заклади разом зі своїм персо
налом, якому доволі часто в нічну 
зміну доводиться діставатися додо
му на таксі.

Потретє: таксистам не потрібно 
хвилюватися за свій хліб, адже ті, 
хто користуються їхніми послуга
ми, будуть це продовжувати.

А той відтік клієнтів, котрий  
візьме на себе громадський транс
порт, максимально перекриє ту
рист, котрий захоче прогулятися 
по живому й від того більш безпеч
ному нічному Києву. Гості міста на
вряд будуть чекати годину на авто
бус, знаючи лише адресу кінцевої 
точки.

Нічному муніципальному транс
порту в Києві бути. Рано чи піз
но постійне акцентування уваги та 
тиск громадськості на київських чи
новників змусить їх зробити пев
ні реальні кроки в цьому напрямку. 
Голов не пам’ятати, Київ – це серце 
країни, й не має права зупинятись!

ОСІННІ ВИБОРИ ПОНОВОМУ

МРІЯ ПРО ЦІЛОДОБОВІ МЕТРО ТА МАРШРУТКИ

Жовтневі вибори місцевих рад пройдуть вже за 
новими правилами. 14 липня Верховна Рада ухвалила 
законопроект про місцеві вибори, у якому заборонила 
їх проведення на окупованих територіях

У Львові, Дніпропетров-
ську, Одесі, Севастополі,  
Запоріжжі громадський 

транспорт працює  
цілодобово. Київ – 

далеко позаду

Депутат Київської міської ради Сергій 
Котвицький підтримує ідею запрова
дження в столиці нічного муніципально
го транспорту. Вже найближчої сесії де
путат оголосить запит до голови КМДА 
щодо важливого соціального питання. 
Нічному транспорту – бути, переконаний 
С. Котвицький. Кияни та гості столиці не 
повинні страждати через відсутність 
можливості дістатися дому вночі.

Текст
Сергій 
Котвицький

Закон про місцеві вибори скасував  
волевиявлення на Донбасі та урівняв права жінок

Текст: Ігор Степанченко, 
громадський активіст  
http://blog.liga.net

Чи повинен працювати 
нічний транспорт у Києві ?
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Новації у виборчому законодавстві можуть 
ускладнити процес голосування

Депутат Сергій Котвицький – за цілодобовий 
транспорт у столиці. Рівняємось на Європу

У зв’язку з агресією Росій
ської Федерації, вибори на 
окупованих територіях 

Донбасу та в Криму 25 жовтня 
проводитися не будуть

Передбачається гендерна 
квота серед учасників ви
борів. Жінок, висунутих 

кандидатами у депутати, має 
бути не менше 30%
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ОДНИМ – ВІДПУСТКА, ІНШИМ – ТОЛОКА

«Ч исто не там, де прибира
ють, а там, де не смітять», 

– говорить народна мудрість. Поки 
привчити людей прибирати за со
бою на природі не вдається, ак
тивісти «Будуймо разом Україну» 
ініцію ють чергову толоку на озері. 
Нині водойма, яка колись слугувала 
жителям Позняків улюбленим міс
цем відпочинку, перетворилась на 
болото. Береги поросли бур’янами, 
вкрилися шаром побутового сміт
тя, у якому розмножуються щури, 
вода цвіте та має бруднозелений 
колір. Тож роботи в активістів було 
вдосталь.

Чимало зусиль у приведенні 
Жандарки до належного стану про
тягом року доклав депутат Володи
мир Гончаров: було завезено 375 
тонн піску, проводилось очищення 
дна – зібрали близько 400 кубоме
трів сміття, організували десятки то
лок на прибережній зоні, впорядку
вали пляж і набережну, випустили 
дві тонни білого амура, який поїдає 
рослинність, що забруднює воду. Ро

боти виконувались за кошти благо
дійних організацій, загалом витра
чено майже 250 тис. грн.

Проте цих зусиль замало. Щоб 
привести озеро до стану, придатно
го для відпочинку і купання, потріб
ні багатомільйонні інвестиції. За
вдячуючи наполегливості В. Гонча
рова, 16 квітня 2015 року депутати 
Київради проголосували за вклю
чення Жандарки у перелік водойм, 
очищення яких фінансуватиметь
ся бюджетним коштом цього року. 
Але за невідомих обставин озеро зі 
списку виключили: відповідне роз
порядження голови Київської місь
кої адміністрації відмінило рішен
ня депутатів. 

– Зараз Жандарка у жахливому 
стані, потребує негайного ґрунтов-
ного очищення. Тому в переліку озеро 
має бути серед пріоритетних, – за
уважує Володимир Гончаров. – Чому 
рішення, за які голосують депута-
ти, для виконавчого органу (КМДА) 
не мають жодного значення? Жан-
дарка має бути чистою, і я працюю 
над цим щодня. Щойно направив де-
путатське звернення до голови бю-
джетної комісії з питанням про 
внесення змін до Програми соціально-
економічного розвитку Києва на 
2015 рік щодо цільового передбачен-

ня необхідних коштів на проектно-
вишукувальні роботи з розчищення 
та благоустрою озера. Також вніс пи-
тання про облаштування пішохідно-
го мосту через Жандарку. 

Місцеві жителі активно підтри
мують ініціативу депутата з приве
дення озера до належного стану. 

– У нашому районі є соціально-
відповідальні люди, і вони завжди 
виходять на суботники, – говорить 
мешканець вул. Урлівської, учасник 
толоки Валентин Штефан. – Сьогодні 
ми прибираємо сміття навколо ба-

ків на набережній і пляжі, які впо-
рядкували торік. Плануємо тут ви-
косити бур’ян. Звернувся до Володи-
мира Гончарова з проханням допо-
могти прибрати велике дерево, яке 
впало в озеро та забруднює його. Де-
путат пообіцяв підготувати запити 
до КП «Плесо» і «Київзеленбуду», аби 
підприємства виконали свою роботу.

Не зважаючи на прохолодну по
году, учасники толоки гарно попра
цювали. Зібрали два десятки мішків 
сміття – тепер посидіти або погуля
ти біля озера набагато приємніше. А 
помічниця депутата Наталя Сінцова 
під час толоки ще й підкову старо
винну знайшла. 

Після наведення порядку учасни
ків суботнього прибирання частува
ли смачним пловом на відкритому 
вогнищі. Тож приєднуйтесь до акції 
наступного разу!

Текст
Леся Шелест

ПОДАРУНОК ДО ДНЯ РОДИНИ

Сотні жителів району 
отримали можливість 
насолодитися краєви
дами Києва завдяки 
Володимиру Гончарову

Щ о може бути краще, ніж спе
котної днини покататися на 

теплоході, ще й слухаючи при цьо
му цікаву розповідь про краєвиди 
навколо. Подорож історичними міс
цинами провів досвідчений екскур
совод Валентин Резніченко. Гід знає 
стародавній і сучасний Київ доско
нально. 

Багатодітні родини, пенсіоне
ри, люди з обмеженими можливос
тями, група студентів Університе
ту третього віку – багато учасників 
отримали можливість прогулятися 
Дніпром вперше.

78річна Ганна Романенко пе
ресувається з палицею, перенесла 
три інсульти, зізнається, що ніко
ли раніше не подорожувала на те
плоході:

– Надзвичайна подорож. Від щи-
рого серця дякую Володимиру Вален-
тиновичу, буду молитись за нього.

Людмила Горбачова, мама трьох 
донечок, посміхаючись, поділилась 
враженнями від поїздки:

– Дуже сподобалось. Любимо ро-
диною гуляти Києвом, але на тепло-
ході сьогодні вперше. Дізналася бага-
то цікавого з історії столиці. Тепер 
з’явилося бажання неспішно прогуля-
тися берегами Дніпра.

– Екскурсія Києвом не може не 
сподобатись. Проїхали до Трухано-
вого острова, подивились на величні 
церкви, парки, пам’ятки архітекту-
ри. Організація проходила на найви-
щому рівні, – говорить Ніна Шаміло
ва, жителька Позняків.

Депутат Київради Володимир 
Гончаров привітав дарничан з Днем 
родини і побажав отримати лише 
приємні враження від подорожі

Запрошуємо жителів Дарницького 
рaйону (11 округ) на БЕЗКОШТОВ
НІ ПРОГУЛЯНКИ ПО ДНІПРУ, які 
триватимуть ціле літо. РеєстРуйтеся за 

телефоном (044) 223-18-85

Володимир Гончаров 
особисто тримає  
на контролі хід 
ремонтних робіт у районі, 
які за сприяння депутата 
внесені до програми 
соціальноекономічного 
розвитку Києва

За результатами інспекції на 
вул. Здолбунівській, 3, про

ведено поточний ремонт покрів
лі; на вул. Здолбунівській, 5 – ре
монтуються ліфтові холи та сходо
ві частини всіх поверхів, прове
дено малярні роботи на 13–16 по
верхах. Вул. Сортувальна, 2 – за
вершено капітальний ремонт по
крівлі.

 На перехресті вулиць Клеман
ської та Сортувальної «Київавто
дор» уклав нове асфальтобетон
не покриття на ділянці площею 
360 м2. На проспекті Григоренка 

нанесли дорожню розмітку (від 
вул. Здолбунівської до Ахмато
вої). Матеріал нанесення – холод
ний пластик, стійкий для вико
ристання на дорогах, що при сти
канні колеса з поверхнею видає 
звук, який попереджає водія.

Кошти на капремонт житлово
го фонду Дарницького району ви
ділено з міського бюджету. Голо
вний розпорядник ресурсів – Де
партамент житловокомунальної 
інфраструктури КМДА. Підряд
ник, який виконує ремонтні захо
ди – КП «Київбудреконструкція». 

– Ми контролюємо, щоб за-
плановані роботи були виконані 
вчасно та в повному обсязі. Аби 
бюджетні кошти були витраче-
ні за призначенням, а якість від-
повідала сучасним вимогам, – ко
ментує Володимир Гончаров.

Небайдужі 
кияни  
прибрали  
на Жандарці
Активісти «Будуймо разом Україну» спільно з 
жителями Позняків розчистили береги озера, яке 
раніше було окрасою району. Усього зібрали два 
десятки мішків побутового та рослинного сміття

За відпочивальниками активісти 
прибрали гори сміття 

Більшість учасників подорожували вперше

Зареєструватися на тренінг, майстерклас , екскурсію: http://goncharov.in.ua/ • Стежити за роботою депутата: https://www.facebook.com/goncharov.volodimir

Артур 
ЖУРБЕНКО, 
екоактивіст:

Жандарка – заручник 
бюрократичних пере
мовин між різними 
структурами. Прода

ючи тут нові квартири, «Київ
міськбуд» показував покупцям 
проект відродженої водой ми. 
Але тепер відхрещується, пере
кладає відповідальність на КП 
«Плесо», яке є балансоутриму
вачем озера. А комунальне під
приємство відповідає, що ко
шти з міського бюджету на 
утримання не виділяються. 
Вважаю, відповідальність має 
нести міський голова. Наше 
озеро – лише маленький об’єкт 
серед величезного виру соціаль
них ділянок, що потребують 
уваги влади. Якщо не вміють, 
то нехай дадуть іншим можли
вість працювати – людям, які 
реалізують конкретні проек
ти. Якби наш депутат Володи
мир Гончаров балотувався на 
мера, я б його підтримав.

Текст:  
Олена Попова

Прогулянки по Дніпру  
для дарничан

Депутатський контроль 
за використанням коштів 
міського бюджету

Прес-служба  
«Будуймо разом Україну»

ДО ПIСЛЯ

Володимир  
ГОНЧАРОВ: 
Зараз Жандарка у жахли

вому стані, потребує негайного 
ґрунтовного очищення. Тому в 
переліку озеро повин но бути се
ред пріоритетних



6 «РАЙОНКА» • № 7 • 28 липня 2015 р.

«Р обота існує для тих, хто її 
шукає» – таке гасло зустрі

чає відвідувачів Дарницького ра
йонного центру зайнятості. З мрі
єю про працевлаштування сюди що
дня приходять десятки дарничан. У 
світлому просторому офісі привітні 
консультанти надають потрібну ін
формацію шукачам роботи. Числен
ні стенди та поліграфічні брошури 
містять перелік актуальних вакан
сій. Робота є, але чи відповідає за
робітна плата економічному рівню 
життя? В інтерв’ю з директором 
Дарницького центру зайнятості 
Оленою Поправкою поговоримо 
про причини безробіття, рівень 
зарплат і шанси отримати робо-
ту через державні установи.

– Олено Анатоліївно, в чому поля-
гає причина зростання рівня безро-
біття в країні, зокрема в Києві? 

– За усю країну не відповім. Ста
ном на перше півріччя поточного 
року, в Дарницькому центрі зайня
тості на обліку перебуває близько 2,5 
тисячі осіб. Це близько одного відсот 
ка від працездатного населення ра
йону. Ринок праці надзвичайно чут
ливий до соціальноекономічних 
процесів. Військовий конфлікт, за
криття сотень підприємств на Сході, 
скорочення виробництва й еконо
мічна нестабільність суттєво впли
нули на ринок праці, загостривши 
проблему конкурентоспроможнос
ті громадян. Ці причини призво
дять до зростання тривалості пошу
ку роботу. Кількість вакансій від сто
личних роботодавців істотно ско
ротилась. Якщо за перше півріччя 
2014го було подано понад 21 тися
чу вакансій, то за аналогічний пері
од 2015 року – 18 тисяч.

– Яким категоріям громадян сьо-
годні найскладніше знайти роботу?

– Знаєте, складність в пошуку ва
кансій існує для значної кількос
ті людей. Але більшою мірою для 

осіб, які попередньо обіймали ке
рівні посади. Щодо сфер – то це бан
ківські установи. Пошук ускладню
ється елементарною відсутністю ва
кантних посад на ринку праці.

– Яка середня заробітна плата 
сьогодні по Києву (Дарницькому ра-
йону) – в бюджетній, комерційній 
сферах?

– У переважній більшості бю
джетних установ рівень зарплатні 
не перевищує 3 тис. грн. Найбіль
ший рівень оплати праці зафіксо
вано у сфері фінансової та страхової 
діяльності, інформації та телекому
нікації (в межах 10 тис. грн).

– Поділіться цифрами, скільки 
людей вдалося працевлаштувати з 
початком цього року?

– За направленням Дарницького 
районного центру зайнятості протя
гом першого півріччя 2015го отри
мали роботу близько 800 осіб. 

– Яким чином людина, яка втра-
тила роботу, може стати на облік 
до центру зайнятості? Які існують 
правила оформлення? 

– Кожен громадянин, незалежно 
від того, коли і за яких обставин він 
втратив роботу, має право звернути
ся до нашого центру зайнятості. Ре
єстрація безробітних, які звертають
ся за сприянням у працевлаштуван
ні, проводиться центром незалежно 
від місця прописки.

Потрібен паспорт (або тимчасо
ве посвідчення) громадянина Укра
їни, облікова картка платника по
датків, трудова книжка (або інший 
документ, який підтверджує пе
ріод зайнятості). В разі потреби 
пред’являються військовий квиток, 

диплом (або інший документ) про 
освіту. 

Важливо, всі соціальні послу
ги, які надає Державна служба зай
нятості, для клієнтів є безкоштов
ними. 

– Назвіть, будь ласка, розмір і 
тривалість виплат допомоги по без-
робіттю.

– Розмір допомоги по безробіт
тю та строки її виплати залежать від 
страхового стажу, статті звільнен
ня з роботи та заробітної плати за 
останнім місцем роботи. 

Мінімальна щомісячна допомога 
по безробіттю на сьогодні становить 
544 грн. Для застрахованих осіб мі
німальний розмір допомоги скла
дає – 974,4 грн. Допомога по безро
біттю не може перевищувати 4 872 
грн – чотирикратного розміру про
житкового мінімуму для працездат
них осіб, установленого законом.

– Окресліть ситуацію з пересе-
ленцями з окупованих областей – чи 
багато людей отримали роботу в 
межах нашого району?

– З початком збройного конфлік
ту на Донбасі за послугами до сто
личної служби зайнятості зверну
лось більше 3,5 тисяч внутрішньо 
переміщених осіб. З них – майже 
700 осіб працевлаштовано. Переваж
на більшість громадян цієї категорії 
зверталась до служби зайнятості з 
метою матеріальної підтримки. По
шук роботи стояв на другому плані, 
адже на меті у людей повернення до
дому, до мирного життя. Важлива ка
тегорія клієнтів служби зайнятості, 
яка з’явилась за час конфлікту – де

мобілізовані учасники АТО. Після 
повернення у багатьох хлопців по
стає питання працевлаштування. Ми 
завжди готові прийти на допомогу. 
Співпрацюємо з військовим коміса
ріатом району, інформуємо про на
явні вакансії, розробили анкети, у 
яких захисники можуть вказати прі
оритетні для них сфери праці.

– Які послуги надає центр зай-
нятості, крім допомоги у праце-
влаштуванні? Можна, до прикладу, 
отримати нову професію, відкри-
ти власну справу, підвищити рівень 
освіти?

– За сприяння державної служ
би зайнятості безробітні громадя
ни проходять професійну перепід
готовку за робітничими професія
ми – за груповою або індивідуаль
ною формою навчання. Є можли
вість підвищити кваліфікацію, на
приклад, пройти стажування на ви
робництві.

Служба зайнятості реалізує комп
лекс заходів щодо підтримки та роз
витку підприємницької ініціативи 
серед безробітних. Бажаючих запо
чаткувати власну справу долучає
мо до різнопланових інформацій
них семінарів, де вони отримують 
знання з питань самозайнятості, ви

бору перспективного виду діяль
ності для конкретного регіону. Ко
жен охочий стати підприємцем має 
можливість пройти професійне ді
агностичне обстеження щодо влас
них можливостей. 

– А можна отримати знання з 
того, як вести бухгалтерію у мало-
му бізнесі?

– Щоб отримати теоретичні зна
ння з основ обліку та оподаткуван
ня, мікроекономічних питань, мар
кетингу, менеджменту та практич
них вмінь щодо бізнеспланування 
рекомендуємо навчання на курсах з 
«Основ підприємницької діяльнос
ті». Наприклад, отримавши такі зна
ння, в першому півріччі цього року 
більше 550 українців започаткували 
власну справу.

– Чи надає центр консультації зі 
складання резюме, допомагає підго-
туватися до співбесіди?

– Так, ми надаємо консультацію 
з оформлення резюме. Проводимо 
майстеркласи, де розповідаємо як 
підготуватися і правильно поводи
ти себе на співбесіді з майбутнім ро
ботодавцем. 

– Що б ви порадили людям, які 
втратили надію знайти роботу?

– Якщо ви тривалий час не мо
жете знайти роботу, не впадайте у 
відчай. Відвідуйте усі співбесіди, 
з’ясовуйте свої сильні та слабкі сто
рони. Вчіться новому. Обов’язково 
продовжуйте пошуки. Не звертайте 
уваги на заробітну плату – високий 
рівень ви отримаєте після того, як 
розкриєте всі свої можливості. 

У Дарницькому центрі 
зайнятості креативному 
молодому чоловіку, який 
втратив роботу, допомогли 
налагодити виробництво 
чоловічої білизни

S cowth (пер. із шотландської – сво-
бода вибору) – саме так назвав 

28річний Микита Бондаренко влас
ний бренд чоловічої білизни.

Коли молодого чоловіка звіль
нили з роботи, звернувся до цен
тру зай нятості та за програмою під

тримки малого бізнесу започатку
вав власну справу. 

Говорить, не дуже засмутив
ся, коли попав під скорочення 
з посади маркетолога Київсько
го картоннопаперового комбіна
ту, пропрацювавши там три роки. 
Адже тривалий час мріяв про ство
рення колекції нижньої білизни 
для чоловіків. 

– Сприйняв факт як виклик долі. 
Я завжди хотів бути фінансово не-
залежним. 

Микита працює над створенням 
бренду, який би ототожнювався з 
якістю.

– Масові виробники чоловічої бі-
лизни зовсім не звертають увагу 
на якість тканин і дизайн речей. У 
мене – все інакше.

Вже є результати: бізнесмен ство
рив першу колекцію – 100% натураль
ні тканини (бавовна, батист, віскоза), 
де на першому місці – комфорт для 
власника. Наразі вироби шиють на 
невеликій фабриці. Продавати речі 
Микита планує в інтернетмагазині. 

Хлопець переконаний, головне 
– не боятися. А тим, хто втратив ро
боту, бажає не падати духом. Адже 
це шанс почати спочатку в напрямі, 
який ви оберете самостійно.

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗРОСТАЄ

БЕЗРОБІТНИЙ ВІДКРИВ ВЛАСНУ СПРАВУ 

За офіційними даними, кількість безробітних в Україні 
сягає 470 тис. осіб. У службі зайнятості Дарницького 
району на обліку перебувають усього 2,5 тис. 
непрацевлаштованих. Статистика не відображає 
реального стану, але й ці цифри постійно зростають. 
«Районка» дізнавалась про ситуацію на ринку праці

Чоловіча білизна  
від Микити БондаренкаСаме за допомогою Дарницького центру зайнятос

ті Микита розпочав власний бізнес. Місяць тому за
кінчив навчання, захистив бізнесплан і вже створив 
першу авторську колекцію

Спілкувався 
Анатолій
Шемет

Олена Поправка: «Для тих, 
хто шукає, робота є»

У переважній більшості 
бюджетних установ рі
вень зарплатні не пере

вищує 3 тис. грн. Найбільший 
рівень оплати праці зафік
совано у сфері фінансової та 
страхової діяльності, інфор
мації та телекомунікації  
(в межах 10 тис. грн)

Кількість вакансій від 
столичних роботодав
ців істотно скоротилась. 

Якщо за перше півріччя 2014го 
було подано понад 21 тисячу ва
кансій, то за аналогічний період 
2015 року – 18 тисяч

Дизайнерпочатківець  
уже створив першу 
колекцію
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Раніше вчені вважали, 
що тривалість життя 

залежить від генів. Сучас
на геронтологія дійшла ви

сновку, що від спадковості 
залежить лише 20%, ре

шта – це спосіб жит
тя. Тобто людина 

сама влаштовує 
існування так, 

що може прожити довго. Напри
клад, в Абхазії – багато довгожите
лів. Поперше, вони вживають про
сту сільську їжу, багато часу прово
дять на свіжому повітрі, рухаються 
внизвгору, бо живуть у горах. Там 
віками зберігається культ поваги до 
старожилів, хранителів роду – вони 
впливають на суспільні процеси, їх 
думка вагома. Це додає якості життя 

літнім людям. Аномальна кількість 
довгожителів зафіксована в Япо
нії, зокрема у провінції Окінава. Це 
пов’язують із постійним вживанням 
водоростей, морських продуктів.

Харчування – важлива складо
ва якості життя. Після прийому їжі 
людина має відчувати легкий голод. 
Зберігайте руховий режим – пересу
вайтесь велосипедом замість транс

порту, займайтесь спортом. Уникай
те стресів, відмовтеся від телевізора. 
Найкраще для пенсіонерів – виїзди
ти на дачу, займатися городом, по
збутися міської метушні. 

Слухайте організм, а не соціум: 
хочеться відпочити – відтермінуй
те роботу, за потреби поспіть. І най
важливіше – ставтесь доброзичливо 
до оточуючих.

Олександр 
ВАЙСЕРМАН, 

доктор медичних наук, 
завідувач лабораторією 
епігенетики 
Інституту 
геронтології 
НАМНУ

Д
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Г арантую, знайомство з дя
дьою Сашою вам буде корис

ним. Подивіться – бронзова засма
га, м’язистий, здоровий, моторний 
чорновусий богатир. Ніколи не по
думаєш, що Олександру Дмитрови
чу незабаром виповниться вісімде
сят два. І спортивних нагород у ньо
го стільки ж. Майстер спорту СРСР 
з боксу і велосипедного спорту, пер
ший розряд із лиж і бігу на ковза
нах, займався академічним веслу
ванням, класичною боротьбою, ту
ризмом, стрільбою, бігав кроси та 
грав у футбол. У 50річному віці взяв 
у руки ракетку. Нині активно трену
ється з настільного тенісу.

У Парку партизанської слави 
(ППС), де мені призначив зустріч 
бравий спортсмен, дядю Сашу зна
ють усі. Олександр Нікітін – ровес
ник Дарниці. Літній атлет пам’ятає, 
як сосни у парку були маленькими 
деревцями. Вже багато років Олек
сандр Дмитрович не виїздить за 
межі столиці, вважає, що кращого 
місця за ППС для здорового відпо
чинку не існує.

Дванадцять років тому створив 
поляну, де закопав між озерами 120 
гумових колес, щоб автівки не заїж
джали, посіяв траву, яку щороку ко
сить. Посадив персональний ясень, 
за яким дбайливо доглядає. Тут що
дня грають на майданчику волей
болісти, засмагають і купаються 
місцеві жителі. На зеленій галяви
ні зав жди людно – спортсмени ві
таються, гомонять про справи, одні 
змінюють інших.

– Я тут щодня, – говорить пан 
Олександр. – Граю у волейбол, за-
смагаю, плаваю. Знаю, багато хто 
каже, що перебувати на сонці – шкід-
ливо. Але це для тих, у кого слабкий 
імунітет. Я не одягаю сорочку, на-
віть, коли їду велосипедом, почува-
юся чудово.

Залізний кінь Нікітіна поруч, 
на галявині, вони завжди разом, за 

літо «нарізає» сотні кілометрів. Сусі
ди дивуються, коли дядя Саша піш
ки йде та одягнений.

Танець навколо столу 

«Р ух – це життя», – любить по
вторювати Олександр Дми

трович. Його підтягнута статура, 
енергія, яка розливається на різні 
боки, невгамовна жага до життя го
ворять самі за себе. 

– Віддавайте дітей до секцій, – 
радить сивий багатоборець. – Теніс 
– гармонійний спорт, не потребує 
великих затрат, розвиває динаміку, 
реакцію, заспокоює нерви. Задіяні усі 
групи м’язів. Танець навколо столу – 
неймовірне задоволення. 

За понад тридцять років трену
вань Олександр Нікітін досяг не
абияких успіхів. Неодноразово пе
ремагав у київських і всеукраїн
ських тенісних турнірах, у 2013му 
взяв бронзу на олімпіаді в Італії у 
своїй віковій категорії.

– На жаль, небагато змагань про-
водиться у Києві. Володимир Гон-
чаров організував вже два показові 
турніри, обидва рази мене відзначи-
ли як найстаршого тенісиста.

Ветеран активно готується до на
ступних стартів. Обов’язкові дво
годинні тренування двічі на тиж
день у сучасній залі. У жовтні у Ніці 
(Франція) відбудуться III Європей
ські ігри, Нікітін вже зареєстрував
ся до участі. Президент Асоціації 
ветеранів настільного тенісу Украї
ни Петро Василевський, який фор
мує команду, передбачає, що у Олек
сандра Дмитровича є усі шанси при
стойно показати країну у категорії 
80+.

– Нікітін – приклад для насліду-
вання молодим поколінням. Він із ді-
тьми на рівних. Зажди долучаєть-
ся до організації турнірів, бере ак-
тивну участь у клубі ветеранів те-
нісу. Саме завдяки спорту так довго 
живе та відмінно себе почуває.

Сонце, повітря і вода

Щ об залишатися у формі, дядя 
Саша створив власну систе

му здорового способу життя. Про
кидаючись о сьомій ранку, вико
нує три повтори по 20 разів присі

дання під прямим кутом і віджиман
ня від підлоги, а також десять хви
лин – вправи з еспандером. Потім 
обов’язкове загартовування – обли
вання за авторською методикою. 

Сніданок легкий – вівсяна каша 
з ягодами та фруктами з додаван
ням лимону для антивірусної про
філактики. Воду вживає лише очи
щену, щоранку випиває один ста
кан натщесерце. А за день – не 
менше двох літрів. У раціоні бага
то кисломолочних продуктів, зе
лені, овочів, м’яса практично не 
вживає. Чай заварює з шипшини, 
обов’язково з лимоном. 

Олександр Дмитрович ще в ди
тинстві поклявся не палити і дотри
мався слова. А от 50 грамів настой
ки на травах власного виробництва 
приймає щоденно. 

У теплі дні, коли немає трену
вань, спортсмен увесь час прово
дить у парку на свіжому повітрі. 
Душ приймає кілька разів на день, 
переконаний, чистота – запорука 
здоров’я. 

Жвавий співрозмовник зізнаєть
ся, що не пам’ятає, коли звертався 
до лікарів. Зуби – свої, жодного про
тезу, шкіра підтягнута та здорова, 
тиск – як у космонавта.

– Я на свій вік не виглядаю. Мож-
ливо, це й батьків заслуга, вони важ-
ко працювали в колгоспі, прожили 
понад вісімдесят років. Я народив-
ся під Рязанню, нас було дев’ятеро ді-
тей. Гени загартовувались у праці, 
змалку доводилось косити, орати. У 
1947-му посуха була, так кропивою 
та щавлем перебивались. Хто пер-
шим встигне нарвати, той і не го-
лодний.

В Олександра Дмитровича цікава 
біографія. У 1950х роках групу ро
сійських випускників ремісниць
кого училища переводять на київ
ський військовий радіозавод, який 
працював секретно. Півстоліття від
дав Нікітін роботі в конструктор
ському бюро, був відзначений чис
ленними нагородами та преміями. 
Тому Дарницю вважає другою бать
ківщиною. Тут одружився, народи
лись діти. 

І хоча зараз холостякує, проте не 
сумує, а постійно знаходить приво
ди радіти життю. 

– Ми всі під Богом ходимо. Скіль-
ки мені відміряно, стільки й буде. 
Отримую задоволення від кожного 
прожитого дня. Чого і вам бажаю.

81РІЧНИЙ ДАРНИЧАНИН НЕ БОЇТЬСЯ СТАРІТИ

Олександру Нікітіну – понад 80 років, 
але йому заздрять 25річні. Тренування 

з гри в теніс, велоспорт, плавання, 
загартування, корисна їжа, 

багато часу на свіжому 
повітрі та спілкування з 
позитивними людьми –  

рецепти відмінного 
самопочуття у літньому 

віці. Вiн ніколи не хворіє і 
має тиск, як у космонавта

Еліксир здоров’я від дяді Саші

Так 
виглядати 
у 81 рік 
допомагають 
щоденні 
заняття 
спортом

 Загартування 

З вечора наберіть холодної 
води у два відра (тази) та у 
ванну до щиколотки. Вода 
відстоїться, до ранку буде 
приблизно 20-25˚С. У ванні 
зробіть 108 кроків – гідро-
масаж, тренуються 345 ак-
тивних точок на стопах. Ви-
лийте на себе перше відро. 
Потім одна хвилина гарячо-
го душу, і друге відро. Після 
– розтирання. Енергія протя-
гом дня гарантована. 

 Здорова каша

Візьміть півсклянки вівся-
них пластівців, додайте сві-
жі або морожені абрико-
си, чорну смородину, вино-
град, журавлину, шматоч-
ки гарбуза та лимону, лож-
ку цукру. Залийте окропом і 
варіть п’ять хвилин. Легкий 
і поживний сніданок гаран-
товано!

РЕЦЕПТИ ДОВГОЛІТТЯ

№ 2 

№ 1

У теплі дні, коли 
немає тренувань, 
спортсмен увесь 
час проводить у 
парку – катається на 
велосипеді, засмагає, 
грає у волейбол, 
плаває. Душ приймає 
кілька разів на день, 
переконаний, чистота 
– запорука здоров’я

Текст
Леся Шелест
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Шикарний плед даруємо Ана-
толію Бобровському, який 

став фіналістом змагання від «Ра
йонки» (№ 4). Нагадаємо, в конкурсі 
ви надсилали нам знімки зі своїми 
старшими родичами. Знімок «Дідусь 
запрошує онучку Соню на вальс» на
брав найбільше голосів журі. «Люби
мо усією родиною відпочивати на 
дачі, тож ваш «теплий» подарунок 
знадобиться вже найближчими ви
хідними. Дякую редакції», – проко
ментував володар першої премії.

Вітаємо Анатолія Володими-
ровича з перемогою і запрошу-
ємо долучатися до наступних 
конкурсів!

Скоро замовити короваї, 
рушники, музику, голубів, 
фото та відеозйомку 
можна буде прямо в ЗАГСі

К ажуть, шлюби укладаються на 
небесах. Але без відвідування 

земного РАЦСу молодятам не обі
йтися. Минулого року лише в Києві 
відділи державної реєстрації зафік
сували майже 28 тис. шлюбів. По
треба в якісних послугах загсів тіль
ки зростає.

Громадяни часто стикають
ся з проблемою організації захо
ду: як забезпечити належне музич
не оформлення церемонії? Де зна

йти професійного фотографа? Де за
мовити транспорт, аби дістатися до  
РАЦСу? Хто спече коровай? І таких 
питань десятки. Вирішувати їх дово
диться всім відвідувачам відділів ре
єстрації. 

У першому півріччі 2015го по
рівняно з аналогічним періодом 
2014 року, кількість коштів від плат
них послуг, наданих відділами 
ДРАЦС Києва, значно скоротилась. 
Тому виникла потреба наповнити 
спецфонд відділів ДРАЦС додатко
вими надходженнями. Один із варі
антів виходу з кризи – розширення 
переліку послуг у загсах. 

За кілька місяців гаяти час на 
вирішення організаційних питань 
не знадобиться. Скоро у столичних 
загсах з’явиться офіційний пакет 
послуг: виготовлення копій доку
ментів, ламінування, фото, відео
зйомка, весільна флористика, му
зичний супровід церемонії, про
даж весільних атрибутів (коровай, 

келихи, рушники), оренда авто
мобілів тощо. Звичайно, не безко
штовно, але, як кажуть, все вклю
чено.

Оскільки, відповідно до закону, 
відділи ДРАЦС не мають права на
давати комерційні послуги, Голов не 
територіальне управління юстиції 
в Києві оголосило проведення кон
курсів. Відбір претендентів на на
дання супутніх послуг відбувати
меться у приміщеннях столичних 
відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану. 
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Столичні ЗАГСи шукають таланти 
ВЕСІЛЬНИЙ СЕРВІС: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ВІТАННЯ ВІД РАЙОНКИХВИЛИНКА НА РОЗДУМИ

 До участі запрошуються кияни, які надають професійні послуги з фотографування, відеозйомки, полі
графічної діяльності, оренди автомобілів, виготовлення короваїв і рушників.

 Окрім заяви учасника тендеру, необхідно подати (особисто чи поштою) конкурсну пропозицію, установ
чі, фінансові документи, відповідні ліцензії та дозволи. Участь у конкурсі – безкоштовна. 

Загси шукають професійних фотографів

Текст  
Наталя 
ВІННІКОВА

Потреба у сервісі зростає: минулоріч у 
Києві зареєстрували 28 тисяч шлюбівДО РЕЧІ

і

Відділи реєстрації оголосили конкурс

Особистий прийом документів  
здійснюється в робочі дні 

з 9.00 до 13.00 (до 25 серпня включно) за адресою:
 м. Київ, проспект Перемоги, 11, кабінет 8. 

Конкурси проводитимуться 26  серпня о 10 годині 
за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 2-Д.

Телефон для довідок:
 (044) 236-79-81, еmail: concurs.dracs@gmail.com

Зателефонуй 

і розмісти найвигіднішу

РЕКЛАМУ 

у «Дарницькій районці»

про тебе 

дізнається 

вся Дарниця!
Рекламна служба  

«Дарницької районки» 

тел. 093 335 85 98
adv.rayonka@ukr.net

 РЕКЛАМА

Призер фотоконкурсу 
отримав свiй подарунок

Судоку

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ

1.  Зброя мушкетера. 
4.  Напарник терпіння щодо 

перетирання. 
7.  Хіт групи «Комбінація». 
13.  Синтаксичний знак для 

висловлення іронії. 
14.  Гроші наперед. 
15.  Казка Корнея Чуковського. 
16.  Порядковий номер 

у календарі. 
17.  Непосильний вантаж на душі. 
18.  Внутрішня рама картини. 
21.  Гостроверха покрівля. 
22.  Чи то дощ, чи то туман. 

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ

2.  Випічка з начинкою. 
3.  Карпатський горець. 
5.  Лекційне приміщення у вузі. 
6.  Морський піхотинець. 
8.  Розділ математики. 
9.  Частина тіла від шиї до руки. 
10.  Рух згори вниз. 
11.  Стара та страшна відьма. 
12.  Блискітка, що сиплеться з 

очей. 
19.  Гучномовна труба. 
20.  Бебі.

(Вiдповiдi в наступному номерi)

Необхідно заповнити клітинки та-
ким чином, щоб у кожному квадра-
ті 3х3, у кожному рядку і в кожному 
стовпчику цифри від 1 до 9 місти-
лись лише раз.

Кросворд


