обрУбані крила
УКРаїНсьКУ МОлОДь ЗалишаЮТь БеЗ
ПОЗашКільНих ДиТЯчих гУРТКіВ
 СТОР 6

ТИЖДЕНЬ

Уряд
заводить
пенсійнУ
реформУ
в глУхий
кУт

місцеві
вибори
сТаНУТь
«сУДНиМ ДНеМ» ДлЯ
чиННОї ВлаДи
 СТОР 2

 СТОР 2

КИЇВЩИНИ
суспільно-інформаційний бюлетень

№8, 12.08.2015

транспортний

колапс:

влада знищУє автоперевізників київщини

ВіДсУТНісТь ДеРЖаВНОї ПРОгРаМи ДлЯ аВТОПеРеВіЗНиКіВ
УБиВаЄ галУЗь і ЗагРОЖУЄ ТРаНсПОРТНиМ КОлаПсОМ
автоперевізники
Київщини вже не перший
рік працюють в складних
умовах. Постійно збільшуються ціни на пальне, обслуговування та
ремонт автопарку, і в
той же час погіршується
стан доріг та зменшується кількість пасажирів.

Ч

ерез фінансову кризу,
яка триває ось уже більше ніж півтора роки,
все частішими стають
зриви рейсів автобусів,
відбувається скорочення графіків їхнього руху, а то й повна
їхня відміна. «Тиждень Київщини» розібрався, які актуальні
проблеми існують на ринку пасажирських автоперевезень та
чи можливо їх вирішити.

Одна з найболючіших проблем автотранспортників – це
державні компенсації за проїзд пільгових категорій громадян. Попри заяви уряду, що
пільги на перевезення пасажирів скасовувати не будуть, а
всі кошти на компенсацію передбачені в бюджеті в повному обсязі та виплачуються перевізникам, останні стверджують – виплат не бачать.

Про це, певною мірою свідчить і те, що в Київській обласній державній адміністрації
ще 3 липня відбулося засідання, на якому розглядали проблеми несвоєчасного та неповного відшкодування витрат
перевізникам за надані пільгові послуги. За результатами
засідання було вирішено створити робочу групу із відшкодуванню витрат перевізникам

за надані пільгові послуги та
підготувати відповідні листи
до Кабміну.
Поки ж, за словами автоперевізників, дійсний механізм
відшкодування витрат недосконалий – багато підприємств
продовжують працювати собі
в збиток, оскільки постійно не
отримують субвенції.
 СТОР 4

Українці зновУ
забираЮть
гроші з банків
Обсяг гривневих депозитів в українських банках у
липні знизився на 1,1% –
до 355,3 млрд грн, тоді
як попередні три місяці
поспіль спостерігався
приріст гривневих
депозитів.
Згідно з даними НБУ,
відплив депозитів в іноземній валюті у липні
прискорився до 3,6%
з 1,4% місяцем раніше,
а їхній залишок на
1 серпня становив
15,1 млрд дол.

моз просить 170 мільйонів гривень
на добУдовУ нового корпУсУ «охматдитУ»

У червні обсяг гривневих
депозитів в українських
банках зріс на 3,8% –
до 359,4 млрд грн, при
цьому зростання було
зафіксовано третій мі-

сяць поспіль. Тенденція
скорочення депозитів у
валюті в червні сповільнилася, а їхній обсяг
скоротився на 1,4% –
до 15,6 млрд дол.

Міністерство охорони
здоров’я просить виділити 170 млн грн на будівництво сучасного лікувально-діагностичного
комплексу національної
дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит».
У новому корпусі буде
розташовано відділення з
пересадки кісткового мозку від неродинних донорів, а початок його роботи
заплановано на 2016 рік.
7 серпня Міністерство
охорони здоров’я оголосило відкритий конкурс на
пошук генпідрядника, який
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Місцеві вибори стануть своєрідним
«судним днем» для чинної влади. Відповісти доведеться за все: за зубожіння українців, за катастрофічний ріст
цін і тарифів на комунальні послуги,
за відсутність реформ і неймовірний
рівень корупції.

п
ності реформ у пенсійній системі, Кабмін зазнав фіаско в цій сфері.
Приклад непрофесійної урядової політики –
відміна спецпенсій для
науковців. Після введення в дію з 1 квітня
норми про припинення
виплати спецпенсій, наукові співробітники почали масово звільнятися посеред навчального
року. Недовго довелося
очікувати, і уряд визнав
свою першу поразку – в
травні спецпенсії повернули науковцям.

Освітянська інтелігенція, на жаль, одна з
перших відчула на собі
«результати» ініціатив
уряду. У той же час судді, прокурори, депутати, податківці, митники продовжують
оформляти та отримувати спецпенсії. Є підстави думати, що дана
урядова політика діє
для обраних верств населення, а про звичайних громадян країни
уряд не піклується.
Сьогодні зрозуміло,
що пенсійна реформа

зайшла в глухий кут,
про що свідчать невдалі
спроби Кабміну скоротити пенсії для українців. Маніпуляція з нарахуванням пенсій, скасуванням спецпенсій, введення накопичувальної
пенсійної системи, котра запрацює через 25
років, докорінно не змінить ситуації. Єдиним
реальним способом наповнення Пенсійного
фонду – це підвищення
зарплат, виведення їх із
«тіні», а не реалізація
псевдореформ.

– Уряд латає бюджетні
дірки за рахунок найбільш незахищеної категорії українців. Пен- го віку – чи не єдині
сія для людей похило- грошові надходження.

резидент України
Петро Порошенко підписав Закон про місцеві
вибори, ухвалений парламентом 14 липня. А отже, вже наприкінці жовтня українці зможуть дати оцінку діяльності політичних сил – як
влади, так і опозиції. І
якщо популярність Опозиційного блоку за даними Центру соціального
моніторингу росте в усіх
регіонах країни, то до влади в українців ставлення,
м’яко кажучи, критичне.
За даними дослідження групи «Рейтинг», рейтинги партії прем’єра
«Народного фронту» упали нижче прохідного
бар’єра, решта політичних сил, які сформували
владну коаліцію і несуть
відповідальність за ситуацію в країні – «Блок Петра Порошенка», Радикальна партії Ляшка,
«Самопоміч» та «Батьківщина» – втратили більшість своїх виборців.
Причина очевидна і
проста: за півтора роки
при владі названі політичні сили не зробили нічого хорошого.

тільки цифри

пряма мова
Олександр
КАЧНИЙ, голова
«Опозиційного
блоку» в Київській
області:

Загалом, для добудови
нового корпусу «Охматдиту» в держбюджеті на
2015 рік передбачено
500 млн грн.

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНИ

УРЯД ЗаВОДиТь ПеНсіЙНУ
РеФОРМУ В глУхиЙ КУТ
а початку
серпня Президент підписав
закон, який
звільняє від
оподаткування пенсії
учасників бойових дій,
інвалідів війни, членів
їхніх сімей, а також пенсії тих сімей, члени яких
загинули або зникли як у
роки Другої світової війни, так і в період проведення Антитерористичної операції на сході
України. Цей закон ще
більше «відкотив» назад
пенсійну реформу, яку
голосно рекламував Кабмін на початку року.
Для отримання траншу від МВФ, у грудні 2014
і березні 2015 року уряд
пролобіював ухвалення
низки антиконституційних норм, які дозволили
скоротити пенсії. Як результат, було введено
15% податок на пенсії,
розмір яких перевищує
три мінімуми; на 15%
було зменшено пенсії
всім працюючим пенсіонерам (поки що – до кінця 2015 року, – ред.), а також – скасовано спецпенсії пенсіонерам, які
продовжують працювати на тих же посадах.
Проте після гучного піару на темі революцій-

завершить будівництво сучасного корпусу дитячої
лікарні «Охматдит». Результати тендеру будуть
оголошені 14 вересня.

Але це не зупиняє урядовців позбавляти їх
права на отримання
чесно заробленої довгими роками платні.
У влади відсутня чітка
стратегія реформування пенсійної системи України. Навіть Світовий банк і Пенсійний
фонд розкритикували

введення накопичувальної пенсійної системи України в умовах
сьогодення, як і саму
пенсійну реформу. У
свою чергу, уряд не
бере до уваги ні думки
експертів, ні бажання
звичайних пенсіонерів
просто вижити в сьогоднішніх умовах.

Нинішній уряд довів
державний борг до рекордного показника –
1,4 трильйона гривень.
Про це сказав член Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, екс-міністр фінансів
Віктор Пинзеник в ефірі
«Радіо Ера». І подібних
«рекордів» чимало.
За рішенням НКРЕКПУ, ціна на газ для насе-

лення зросла з 1182 грн до
7188 грн за кубометр. Тарифи на опалення зросли
на 67%, електроенергія
подорожчала на 19% і ще
подорожчає в 3,5 раза до
березня 2017 року! Відповідно, подорожчала й решта комунальних послуг.
Влада запевняє: підвищення тарифів – вимога
МВФ заради отримання
кредитів. До того ж, мовляв, високі тарифи на
«комуналку» діють в усій
Європі. Проте у країнах
ЄС на комунальні послуги йде в середньому до
20% зарплати. У нас же
людям доводиться платити від 50 до 100%!
Але й цього уряду виявилося замало. Нещодавно
Прем’єр-міністр України запропонував притягувати
людей, що мають борги по
«комуналці» до... кримінальної відповідальності. Тобто,
саджати у в’язницю тих, хто
через політику нинішнього
уряду не може оплатити послуги ЖКГ! Владі недостатньо того, що вона зробила
більшість українців бідними – тепер вона хоче зробити
бідних злочинцями!
До речі, про бідність. За
чинної влади рівень бідності в Україні зріс із 22%
до 33%, сказано в національній доповіді «Цілі розвитку тисячоліття України: 2000-2015 рр». Збільшення кількості бідних відбулося вперше з кризових
90-х – до 2014 року добробут
українців хоч і нестабільно, проте ріс.
Вперше за роки незалежності уряд вдався до
такого нечуваного кроку,
як замороження на два
роки всіх соціальних стандартів і гарантій, а відпо-

Юрій Бойко
вимагає від ЦВК
забезпечити
проведення
виборів
на Донбасі

громадян цих регіонів і фактично відштовхне Донбас від
України», – вважає лідер
«Опозиційного блоку».
Нещодавні заяви деяких
представників влади про
можливе скасування виборів
на підконтрольній Україні території Донбасу він назвав
«спробою побудувати авторитарний і антидемократичний
режим» в країні.
Також лідер «Опозиційного
блоку» звернув увагу глави
ЦВК на необхідність забезпечення виборчих прав вимушених переселенців із Донбасу.
«Ухвалений Закон «Про місцеві
вибори» не гарантує право
обирати 1,5 мільйонам внутрішньо переміщених осіб, які,
враховуючи тривалість вій-

Центрвиборчком зобов’язаний
забезпечити проведення виборів
на всій підконтрольній Україні
території, і насамперед, на Донбасі. Таку вимогу лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко висунув у листі на адресу голови
ЦВК Михайла Охендовського.
«Влада не має права скасувати місцеві вибори на непідконтрольній Україні території
Донбасу. У разі ухвалення такого рішення, це буде порушенням конституційних прав

ськових дій, уже є повноцінними членами територіальних
громад мирних регіонів. Така
ситуація вимагає вжиття заходів з боку Центрвиборчкому та
інших органів влади», – вважає
лідер Опозиційного блоку.
На його думку, виходом із цієї
ситуації має стати ухвалення
відповідних підзаконних актів,
що дозволить переселенцям
реалізувати своє виборче право
за новим місцем проживання.
Як відомо, згідно з прийняттям
Верховною Радою постанови
про призначення місцевих виборів, вибори на окупованій
частині Донбасу восени 2015
не проводитимуть, а на звільнених територіях проведуть,
якщо ситуація з безпекою дозволить зробити це.
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Час розплати
наближається
відно – всіх прив’язаних до них
виплат. Зокрема, уряд заморозив
підвищення мінімальних зарплат (1218 грн) і пенсій (949 грн).
Відповідно, з 2013 року частка тих громадян України, які
економлять на їжі, за даними
опитування Міжнародного кадрового порталу HeadHunter,
збільшилася з 25% до 40%, а
кількість наших співгромадян,
яким не вистачає грошей на
їжу, збільшилася вшестеро!
Ушестеро – і це вирок усім, хто
сформував настільки некомпетентну та корумповану владу.
Попри обіцянки влади стабілізувати курс гривні на рівні 1011 за долар, вартість національної валюти зменшилася у порівнянні з 2013 роком майже втричі!
Так само майже втричі зросли
ціни, скажімо, на імпортні ліки –
а Україні доводиться завозити
з-за кордону більшість ліків.
Сьогодні середня зарплата в
нашій країні становить 55 доларів. За цим показником Україна йде поруч із найбіднішими
країнами Африки. Таке враження, що уряд поставив перед
собою завдання повернути

параметром «індексу нещастя»
ми обігнали навіть Грецію!
Намагаючись залатати дірки
в бюджеті, влада позбавила
пільг чорнобильців, учителів,
лікарів, важкохворих. Як хваляться урядовці, це дозволило
заощадити 4,5 мільярда гривень. Але водночас, за інформацією голови Держфінінспекції
України Миколи Гордієнка, внаслідок корупції в уряді державі
завдано збитків на 7,6 мільярда
гривень. То, може, потрібно не
економити на бідних, а спробувати подолати корупцію?
Внаслідок невдалої економічної політики, точніше, повної її відсутності, кількість
безробітних в Україні становить понад два мільйони. Ще є
понад мільйон чотириста тисяч вимушених переселенців,
яких уряд теж залишив напризволяще – без роботи й даху над
головою. При цьому, влада вирішила позбавити їх права голосу на місцевих виборах – у
сподіванні, що це хоч якось
зменшить відсоток невдоволених її роботою. Марно.

Українці
більше не вірять
цій владі

українців у злиденні 90-ті роки
й неухильно та вперто рухається в цьому напрямку.
Провальна політика Кабміну й антисоціальні кроки коаліції кинули економіку України
в глибоку кризу, допустивши
небачену з 1995 року інфляцію –
75% за 500 днів.
Ще в 2013 році ВВП на душу
населення був максимальним
за всю історію незалежної України – понад 4,1 тисячі доларів. І
ось тепер МВФ прогнозує, що за
підсумками 2015 року цей по-

казник скоротиться до 2 тисяч.
Таким чином, Україна опинилася позаду таких «розвинених»
країн як Конго, Гондурас, Папуа Нова Гвінея та Гватемала.
За останні два роки Україна
вдруге поспіль увійшла в топ-3
найгірших за темпами динаміки
світових економік із 188 країн.
За інформацією дослідження, яке оприлюднило всесвітньовідоме агентство Bloomberg, Україна посіла 4 позицію
серед 15 найбільш нещасних
економік світу в 2015 році. За

Рівень довіри до чинної влади знаходиться практично на
нульовій позначці. За даними
дослідження, проведеного авторитетною міжнародною соціологічною компанією TNS,
лише 1% українців повністю
довіряє владі. Це найнижчий в
історії України показник.
Найбільше, як свідчить дослідження, українці незадоволені
урядом. З листопада минулого
року рівень довіри до уряду знизився вдвічі. Лише 8% громадян
нині оцінюють урядову політику
як задовільну. Натомість 68%
вважають її незадовільною.
31% опитаних вважають, що
дії влади зі стабілізації ситуації в країні геть незадовільні.
Майже стільки ж оцінюють дії
влади на «трійку»: на їхню думку, влада здебільшого не виконує своїх обов’язків. Таким чином, дві третини українців хотіли б повністю змінити владу.
Вочевидь, косметичні зміни в
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уряді та відставка кількох міністрів, які виглядають невдахами навіть на тлі решти Кабміну, ситуацію не змінять. Адже
архітектори нинішньої руїни
залишаться на своїх місцях.

Влада переходить
у наступ
У передчутті остаточного
провалу на виборах, влада зважилася на абсолютно брутальні кроки, намагаючись перешкодити єдиній політичній
силі, чиї рейтинги ростуть –
Опозиційному блоку.
Найбільш кричуща ситуація
склалася в Харкові, де місцеве
управління юстиції шість разів
поспіль відмовилося реєструвати обласну організацію Опозиційного блоку на Харківщині.
Причина очевидна: рейтинг
Опозиційного блоку в регіоні
становить більше 50%, і влада
банально боїться тотальної поразки. Саме тому керівництво
області зважилося на грубе порушення закону.
«Юристи нашої партії готують численні судові позови.
Сьогодні утискаються і права
наших виборців, у яких відібрали можливість вільного волевиявлення, і наших однопартійців, які позбавлені права балотуватися й бути обраними в
Харківській області. Також ми
докладемо всі свої зусилля,
щоб посадові особи різних рівнів, винні в цьому правовому
божевіллі, були притягнуті до
відповідальності, в тому числі
й кримінальної», – заявляють
харківські опозиціонери.
Ситуація на Київщині, скоріше за все, завдяки керівництву
області, поки що спокійна. І Опозиційному блоку не заважають
працювати зі своїми виборцями.
Напевне, тут розуміють, що подібні перешкоджання насправді
мають зворотний ефект. Скажімо, на Харківщині люди відреагували на ситуацію більш ніж
однозначно: соціологи фіксують
подальше зростання рейтингу
Опозиційного блоку. І можна не
сумніватися: чим сильнішими
будуть тиск і свавілля влади на
виборах, тим потужнішим буде
результат опозиції.
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транспортний колапс:

ВлаДа ЗНищУЄ аВТОПеРеВіЗНиКіВ КиїВщиНи
закінчення.
початок на стор. 1
– Кошти, які нам винна держава, не дозволяють оновлювати автопарк, а ремонт техніки,
яка активно використовується
на маршрутах, доводиться робити в збиток собі. Не кажучи
вже про якийсь потенційний
розвиток підприємства, – говорить підприємець Іван Удовенко з Київщини.
І при цьому, більшість із автоперевізників, не зважаючи
на скруту, продовжують працювати абсолютно легально,
не йдучи в «тінь», своєчасно
сплачують усі податки, виплачують заробітну плату працівникам, однак розвиватися не
можуть. Саме через те, що гроші, обіцяні урядом, не доходять до перевізників.
– Ми постійно чуємо заяви
уряду про закладені ним кошти, чуємо обіцянки та звіти
про те, що кошти виплачуються. Однак до перевізників вони
не доходять, – говорить Іван
Андрійович.

не пільги,
а «живі» гроші
Автоперевізник припускає,
що ситуацію з пільговими перевезеннями, певною мірою,
ускладнює ще й завелика кількість категорій громадян, які

автоперевізники вже не перший рік пропонують різноманітні вирішення проблеми з виплатою державних субвенцій.
серед інших розглядається
пропозиція, суть якої полягає в
тому, що пільги на безкоштовний проїзд взагалі повинні бути
скасовані. Натомість, держава
могла б виплачувати відповідним категоріям громадян
адресну грошову допомогу. В
такому разі сам пасажир, який
має право на такі виплати, вирішуватиме на що ці гроші витратити. хтось заплатить за
квиток в автобусі, а хтось, наприклад, пенсіонери, не будуть
змушені їхати десь в пошуках
дешевших продуктів, ліків або
краму, бо матимуть на це живі
гроші від держави.

мають право на безкоштовний
проїзд.
– Наприклад, у Фастові населення – 44 тисячі чоловік, із них
22 тисячі – пільговики, за яких
повинна платити держава. Часто буває, що в одному автобусі
більше половини пасажирів
їдуть безплатно, – говорить директор автотранспортного підприємства «Фастів-Автотранс»
Олександр Федун. – І така ситуація в усій Україні, не тільки в
Київській області.

Автоперевізники вже не перший рік пропонують різноманітні вирішення проблеми з виплатою державних субвенцій.
Серед інших розглядається
пропозиція, суть якої полягає в
тому, що пільги на безкоштовний проїзд узагалі повинні
бути скасовані. Натомість, держава могла б надавати відповідним категоріям громадян
адресну грошову допомогу.
У такому разі сам пасажир,
який має право на такі випла-

ти, вирішуватиме на що ці гроші витратити. Хтось заплатить
за квиток в автобусі, а хтось, наприклад, пенсіонери, не будуть
змушені їхати десь у пошуках
дешевших продуктів, ліків або
краму, бо матимуть на це живі
гроші від держави.
Більше того – такий механізм певною мірою позитивно
вплине на економічні показники на місцевому рівні. Варто зауважити, що такі або ж
подібні механізми працюють

у багатьох країнах світу. Працюють вони по-різному (знижки, бонуси на податки, адресна фінансова допомога тощо),
але суть у них одна – за проїзд
платять усі.
П’ятого серпня Світлана Кубальська, керівник відділу автотранспорту Мінінфраструктури заявила, що перейти на
таку систему можуть уже з 1
січня наступного року – залишилося лише переглянути розмір адресної допомоги, яка за-
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резонанс

раз становить 47 гривень на одну
особу. Але враховуючи те, що ініціативи нинішнього уряду закінчуються здебільшого на рівні декларацій – радіти поки що рано.
Та й що таке компенсація в 47 гривень? Це два квитки Фастів-Київ
на місяць.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

«Розривати
договір оренди
паю краще за
згодою сторін»

Вирок для
перевізника
Але поки що, навіть попри фінансову скруту, автоперевізникам доводиться працювати постарому. І навіть не думати про
підняття цін на проїзд. Стверджують, що вигоди цей крок не принесе, а навпаки – лише прискорить
процес знищення галузі.
– Зараз перевізники мають змогу самостійно регулювати ціни на
квиток на міжміських маршрутах. Потрібно лише обґрунтувати
цей крок, надавши адекватний кошторис (ціна на пальне, податки,
зарплата, амортизація автобусів
тощо), – говорить пан Федун. –
Тобто, з одного боку, ми можемо
встановлювати ціну на перевезення, відповідно до тих інфляційних процесів, що відбуваються в
країні. Але з огляду на соціальну
складову, ми цього не робимо. За
останні півтора роки в населення
критично впали доходи, і вже зараз ми відчуваємо зниження кількості пасажирів на наших маршрутах. Тільки на міжміських рейсах – пасажиропотік зменшився
на 50%, із 1200 чоловік щодня до
600 пасажирів. Тому, якщо ми зараз піднімемо ціну на проїзд – підпишемо собі вирок.
Олександр Олександрович говорить, що для того щоб у нинішніх умовах підприємство могло
нормально працювати й розвиватися, потрібно підвищувати ціни
мінімум удвічі. Однак, на жаль,
зараз це зробити нереально – для
того щоб населення мало змогу
платити за проїзд за європейськими цінами, потрібно спочатку покращити рівень життя та доходів
цього самого населення.
– В Україні ж поки що відбувається зворотний процес – товари
та послуги дорожчають, населення натомість зубожіє. Особливо
це відчувається в регіонах, поза
межами великих міст, де людям
важче заробити якусь копійку, –
говорить підприємець.

Руїна на дорогах
Київщини
Додає проблем автоперевізникам і стан доріг, якими курсують
рейсові автобуси. Більшість із
них потребує ретельного догляду,
а частіше – капітального ремонту.
– Автошляхи в області – це
окрема проблема. Якщо міжміські траси ще якось підтримуються
в пристойному стані, то автошляхи локального значення навіть
дорогою назвати важко, – скаржиться депутат Фастівської міськради Олег Нестеренко. – Наприклад, у нашому Фастівському районі існує проблема перевезення
вантажів понад норму. У районі
працює кар’єр, і вантажівки часто

На електронну адресу «Тижня Київщини»
прийшов лист від Тетяни Миколаївни з
Обухівського району, у якому вона запитує:
У мене є земельний пай, який орендує
сільськогосподарське підприємство.
Як я можу розірвати з ним договір?
Відповідає Віра ДОБРИНІНА, юрист
«Тижня Київщини» на громадських засадах:

возять на кількадесят тонн більше ніж це дозволено нормами. У
результаті – на дорогах повно ям,
канав, вибоїн. Але жоден із контролюючих органів не стежить за
тим, щоб дороги експлуатувалися
належним чином.
За словами депутата, обсяг коштів, які щороку облрада виділяє
на ремонт робіт, не в змозі вирішити проблему комплексно.
– Ось, наприклад, цього року
передбачено 1,5 мільйона гривень
на ремонт доріг у Фастівському
районі в трьох населених пунктах. В той час, коли ремонту потребує понад 80% шляхового полотна в районі, – бідкається депутат. – Упевнений, така ж ситуація
і в області загалом.

Тіньовики,
як загроза життю
Головний біль усіх легальних
перевізників – це «тіньові» конкуренти. Водії рейсових автобусів
бідкаються, боротьба з нелегала-

За останні півтора роки в
населення критично впали доходи, і вже зараз ми
відчуваємо зниження
кількості пасажирів на наших маршрутах. Тільки на
міжміських рейсах – пасажиропотік зменшився на
50% з 1200 чоловік щодня, до 600 пасажирів.
Тому якщо ми зараз піднімемо ціну на проїзд –
підпишемо собі вирок.
директор автотранспортного підприємства
«Фастів-Автотранс»

Олександр
Федун

ми триває вже не один рік, але без
особливих успіхів.
– Дивно, що в уряді досі не можуть знайти управу на «нелегалів».
Повірте, боротьба з такими перевізниками – це питання суто технічного характеру, – говорить Анатолій
Григорович, водій автобуса, що курсує з Києва до Бородянки. – Наприклад, створити контролюючий орган, який патрулюватиме міжміські
та міжрайонні маршрути. Виявив
«нелегала» – оштрафуй на 50 тисяч
гривень на перший раз. Затримали
вдруге – конфіскація автобуса та
кримінальна справа. Повірте, мало
в кого залишиться бажання й надалі працювати незаконно. Але ж чомусь це нікому не спадає на думку.
Але вже не один рік віз і нині там.
На чиновників, які можуть вплинути на ситуацію не діють аргументи
про те, що тіньовики не страхують
пасажирів, не утримують автопарки
в належному стані, часто спричиняють ДТП – не кажучи вже про те, що
через їхню діяльність держава недораховується щороку мільярдних
надходжень у бюджет.

Проблема потребує
комплексного
підходу
Підсумовуючи, варто зазначити
головне – окремі дії ситуацію не
врятують. Олександр Федун стверджує, що потрібен комплекс заходів. Це і реальна боротьба з нелегальними перевізниками, які діють
рейдерськими методами по захопленню офіційних маршрутів, і
скорочення пільгових категорій пасажирів, список яких сьогодні перевищує 30 назв, і реальні дії влади у
вирішенні питання повернення
державних субвенцій за перевезення пільговиків тощо. Чекати, що
кризова ситуація в системі пасажирських автоперевезень мине
сама собою, або ж перевізники якимось чином впораються з нею, не
доводиться – не той випадок.

Пай – це ваша власність, і ви маєте право
розпоряджатися ним як забажаєте. Але не
варто забувати, що ви підписали договір
оренди та передали права на використання
земельної ділянки (паю) іншій особі, у вашо
му випадку – сільгосппідприємству. Тому ви
та орендар вже маєте права та зобов’язан
ня, що обумовлені договором. І всі питання
відносно паю повинні узгоджуватися обома
сторонами. Якщо ж згоди не досягнуто, тоді
подається позовна заява до суду.
У випадку закінчення або розірвання дого
вору орендар зобов’язаний повернути зем
лю орендодавцю. Але потрібно пам’ятати,
що у випадку невиконання умов договору
від розірвання оренди вам доведеться від
шкодовувати усі збитки, нанесені сільсько
господарському підприємству. Наприклад,
якщо ви хочете розірвати угоду, а орендар
вже вклав кошти в обробку землі (виорав,
вніс добрива), то логічно, якщо він попро
сить відшкодувати йому вкладені кошти.
Адже саме ви розпочали судовий процес і
вимагали розірвання договору.
У такому випадку орендодавець зобов’язаний
буде компенсувати розмір витрат, які сіль
госппідприємство понесе від невикористання
та неналежного використання земельної част
ки; витрати, які орендар здійснив або повинен
був здійснити для повернення свого поруше
ного права; доходи, які орендар міг би отри
мати у випадку належного та повного вико
ристання земельної частки та належне вико
нання умов договору з боку орендодавця.
Тому, перш ніж розпочинати будь-які дії від
носно розірвання договору оренди земельної
ділянки (паю), треба врахувати можливі неба
жані наслідки для вас. Щоб уникнути проблем
із розірванням угоди, які можуть виникнути в
майбутньому, потрібно дуже уважно складати
договір оренди, у якому потрібно ретельно
прописати всі умови його припинення.
Шановні читачі, присилайте нам свої запитання
юридичного змісту на електронну пошту
week.kiev@gmail.com. «Тиждень Київщини»
буде радий вам допомогти.
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На площі перед будинком дитячої творчості в
Славутичі, що на Київщині, у променях сонця, що заходить, стоїть
юнак із моделлю літака
в руках. Потужним замахом він підкидає свій
планер високо в небо,
і той на мить завмирає
у найвищій точці, а потім – починає свій прекрасний політ. Можливо,
такі кадри скоро стануть
рідкісними в Україні.
Віктор СИДОРЕНКО

Х

лопчина з літаком –
16-річний Борис Кузнєцов. Завдяки його таланту про Україну почули на весь світ не як
про країну, де точиться війна та
квітне корупція, а як про місце,
де народжуються Сікорські нашого часу. Наприкінці липня 2015
року Борис досяг таких же висот,
як і його планери – він посів п’яте
місце на Чемпіонаті світу з авіамодельного спорту, що проходив
у Хорватії. Його вчитель Володимир Боб, авіамоделіст із 48-річним досвідом, надзвичайно пишається учнем і говорить: «Коли
учень з нашого гуртка після старту і перемоги приходить, а на
очах у нього бринять сльози радості, тоді я розумію, що недаремно живу на цьому світі».

Економія
ціною в освіту
Завадити радості Бориса Кузнєцова і Володимира Боба зі Славутича хоче український Кабмін.
Наші міністри вирішили наповнити державний бюджет не за
рахунок обіцяних більше року
тому економічних реформ – зменшенням податків; поліпшенням
клімату для малого та середнього бізнесу тощо – а завдяки примітивній економії на незахищених
верствах населення. Злочинне
таке заощадження тим, що економити кошти в бюджеті вирішили
за рахунок знищення системи
освіти. Точніше, офіційно цей сором називається «реформою».
У грудні минулого року Кабмін оприлюднив програму уряду, яка передбачає скорочення
державних видатків більше ніж
на 26 мільярдів гривень. Значна
частина цих скорочень припадає
на соціальну сферу – 16 мільярдів. Уряд також планує зменшити більше ніж на 3 мільярди фінансування освіти та науки, скасувати стипендії та лишити права на безоплатний проїзд студентів, окрім інвалідів і пільговиків. Водночас у планах Кабміну –
збільшення навантажень на вчителів і закриття понад 400 шкіл у
сільській місцевості.
Не дивно, що така ініціатива
викликала масове обурення серед освітян. Профспілки працівників освіти і науки України написали відкритого листа до Пре-

Обрубані крила

Українську молодь залишають
без позашкільних дитячих гуртків
зидента Петра Порошенка, у
зв’язку з пропозиціями Міністерства фінансів, якими передбачається внесення змін до законів
України, указів Президента, рішень уряду, а також до Конституції України.
У своєму зверненні освітяни
заявляють, що ініціативи Міністерства фінансів щодо збільшення норми навчального навантаження, наповнюваності класів,
закриття шкіл в сільській місцевості призведуть до звільнення
близько 100 тисяч учителів, а також скорочення значної кількості вихователів, викладачів та інших працівників освіти.
«Реалізація рішень про збільшення норми навчального навантаження вчителів, вихователів, керівників гуртків, наповнюваності класів і груп, закриття
шкіл в сільській місцевості, зміни нормативів чисельності науково-педагогічних працівників
тощо призведуть до звільнення
лише впродовж 2015 – 2016 років
близько 100 тисяч учителів,
зменшення більш як на третину
чисельності керівників гуртків,
а також вивільнення значної
кількості вихователів, викладачів та інших працівників освіти
до кінця 2020 року», – йдеться у
листі профспілки.

Освітяни
погрожують
страйками
У системі освіти Київщини
функціонують понад 60 позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності, з них
30 районних, 28 міських, 2 обласні
та один державної форми власності – Білоцерківський будинок художньої творчості. Для дітей та
учнівської молоді в системі освіти

області працюють і 30 дитячоюнацьких спортивних шкіл.
Позашкільні навчальні заклади – осередки всієї організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю, в яких забезпечується
їхнє змістовне дозвілля.
22 червня 2015 року Закон
України «Про позашкільну освіту» відзначав своє 15-річчя. Цей
Закон відповідно до Конституції
України (254к/96-ВР) вже півтора
десятиріччя визначає державну
політику у сфері позашкільної
освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні,
освітні та виховні засади.
«У зв’язку з появою міркувань
про непотрібність позашкільної
освіти, хочу звернути увагу авторів законопроекту, що позашкільна освіта (як вид) визначена Конституцією України (ч. 2 ст.
53). І якщо комусь дуже хочеться
ліквідувати позашкільну освіту,
то хай спочатку доб’ється змін
Конституції України», – говорить доктор юридичних наук,
професор Михайло Костицький
і додає: «Хотів би я побачити
того, хто вийде до українського
народу з такою ініціативою».
За словами пана Костицького,
позашкільні заклади не можуть
бути передані з державної чи комунальної власності іншому
власнику, перепрофільовані, здані в оренду тощо. Іншими словами – позашкільні заклади мають
на меті надсоціальне завдання –
забезпечити розвиток здібностей
і талантів дітей і молоді в позашкільних закладах. І це завдання може бути реалізоване лише
за збереження системи закладів
позашкільної освіти.
Водночас освітяни пропонують Кабміну наповнювати бюджет сучасними методами, які
той декларував більше року тому.

«Наголошуємо, що владою
мають бути вжиті дієві заходи
щодо легалізації тіньового бізнесу, боротьби з ухиленням від
сплати податків, збільшення
оподаткування заможних верств
населення, пом’якшення податкового навантаження для громадян із низьким рівнем доходу, а
не продовжувати наступ на права робітників, серед яких освітяни, науковці, медики, працівники культури. Вирішення державних проблем за рахунок працівників бюджетної сфери та інших
незаможних громадян, неприпустимо», – повідомляється у
відкритому листі Президенту.
Профспілка освітян висловила готовність відстоювати свої
трудові права та соціально-економічні інтереси шляхом проведення передбачених законодавством масових заходів, аж до застосування крайнього засобу вирішення конфлікту – страйку.

Надія на себе
та меценатів
Для того щоб зрозуміти у яких
умовах доводиться сьогодні працювати викладачам гуртків та
їхнім учням, потрібно повернутися до історії зі Славутича, з
якої ми розпочали наш матеріал.
До тріумфу Бориса Кузнєцова
на Чемпіонаті світу з авіамодельного спорту його вчитель ішов
сім довгих років. Володимир Боб
приїхав до Славутича – міста
енергетиків – у 2008 році.
«Знайомлячись із містом я випадково потрапив до місцевого
будинку дитячої творчості. На
дошці оголошень висіли запрошення до секцій із танців, співів
тощо. Мене здивувало, що в місті
«технарів» нема жодного технічного гуртка», – згадує Володимир

Анатолійович. – «Тоді я пішов до
директорки і запропонував свої
послуги».
Ініціативному викладачу місто могло запропонувати тільки
приміщення, і вже через пару
днів він стояв посеред нього, не
знаючи із чого починати – грошей на матеріали для літаків у
нього не було. І тут сталося
диво – місцевий меценат запропонував допомогу.
«Я вже збирався відмовитися
від своєї задумки, і тут відбулося
неочікуване – я зустрівся з Володимиром Борисовим (нині депутат міськради Славутича від
«Опозиційного блоку», – «Тиждень Київщини»). Він сказав:
«Можеш на мене розраховувати –
рухаємося тільки вперед», – говорить Володимир Боб.
Так, у приміщенні гуртка у викладача зі 48-річним досвідом
авіамоделювання з’явилися верстаки, матеріали, двигуни та
інша техніка. А за ними пішли й
учні. Одним із перших і був Борис Кузнєцов. У хлопчини було
непросте дитинство – він ріс у неповній сім`ї, де п’ятьох дітей ростила лише мама.
«Як ви думаєте, чи зможе багатодітна мама знайти гроші на
платний гурток, якщо влада закриє безкоштовні позашкільні
навчальні заклади для дітей? Не
думаю. У таких сім’ях на першому місці стоять питання харчування та одягу для дітей», – розмірковує депутат міськради Славутича Володимир Борисов і додає: «Звісно, що ми будемо підтримувати талановитих дітей за
будь-якого розвитку подій. Але
хотілося б, щоб і державі було небайдуже до таких талантів».
До речі, на Чемпіонат до Хорватії Борис Кузнєцов також потрапив винятково завдяки допомозі спонсорів – Володимир Борисов спільно з профспілковим
комітетом ЧАЕС взяли на себе
фінансування поїздки хлопця за
кордон. Державі такі здобутки
виявилися нецікавими.
Ви, мабуть, захочете знати
скільки заробляє за свою роботу
Володимир Боб? Відповімо – щомісяця він отримує за викладацьку
роботу півставки – 600 гривень. Рівно в стільки український уряд оцінює роботу людей, які прагнуть
навчити наших дітей чогось більшого, ніж середня школа. Тому
основна робота керівника авіамодельного гуртка знаходиться на
ЧАЕС – там він працює токарем.
Але він не втрачає оптимізму і
віри в себе, своїх учнів і спонсорів.
«Якщо влада буде продовжувати в тому ж дусі планомірно
знищувати систему позашкільної освіти, то вже дуже скоро
Україна залишиться не лише без
талановитої молоді, але й без
перспективи – наукової, творчої
тощо. Адже тільки завдяки фанатичній відданості своїй справі
вчителів позашкільних гуртків
та допомозі спонсорів ця галузь
існує досі», – говорить депутат
міськради Славутича від «Опозиційного блоку» Володимир Борисов, і з ним важко не погодитися.

тиждень київщини
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гОсТРа їЖа
ПОДОВЖУЄ
ЖиТТЯ
Китайські вчені встановили, що
гостра їжа, особливо з додаванням свіжого перцю чилі, сприяє
довголіттю.
Учені проаналізували інформацію про стан здоров’я приблизно півмільйона китайців різного

віку – від 30 до 79 років. Розпочали експерименти фахівці в
2004-2008 роках, а потім стежили понад 7 років за добровольцями.
Дослідження показали, що в тих,
хто систематично вживав гостру
їжу, знижується ризик серцевосудинних, респіраторних і ракових захворювань. люди надали
особисту інформацію про стан
здоров’я, а ще про споживання
гострої їжі, зокрема, перцю

чилі. Річ у тім, що в ньому є особлива речовина капсаїцин.
З’ясувалося, що 3-7 гострих
страв на тиждень знижують імовірність передчасної смерті на
14%. свіжий гострий перець особливо помітно впливав на ризик
смерті від раку, діабету 2 типу та
хвороб серця, а люди, які не зловживали алкоголем, насолоджувалися найбільш яскраво вираженим захисним ефектом
гострих спецій.

ДіагНОЗи,
На ЯКих МОЖУТь
ЗаРОБлЯЮТь
НеПОРЯДНі МеДиКи

6

причин
їсти більше
огірків
Огірки, що містять вітаміни К, В,
мідь, калій, вітамін
с і марганець, із
легкістю допоможуть вам уникнути браку вітамінів
і мікроелементів,
таких характерних для нашої типової дієти.

від відмирання, викли- 3 допомагаЮть
організмУ
каного похилим віком,
але і, як показують допротистояти
слідження, проведені
запальним
на лабораторних мипроцесам
шах, запобігає погірНаукові дослідження,
шенню пам’яті і здібності до навчання, що які провели на лабораторвикликається хворобою них тваринах, довели, що
Альцгеймера.
споживання огірків допомагає зменшити ризик
виникнення та інтенсивзменшУЮть
2
ність запальних процесів.
ризик

виникнення
ракових
захворЮвань

1 захищаЮть
ваш мозок
В огірках міститься
протизапальний флавон фізетин, що відіграє
велику роль у збереженні здоров’я вашого мозку. Фізетин не тільки
покращує пам’ять і захищає нервові клітини

В огірках містяться
поліфеноли, що знижують ризик захворювання
на рак грудей, яєчників і
простати. Та й кукурбітацин, що міститься в огірках, також має протиракові властивості.

4 багаті антиоксидантами

В огірках міститься велика кількість антиоксидантів, включаючи всім
відомі вітамін С і бета-каротин. Крім того, в них
містяться флавони з властивостями антиоксидантів – такі, як кверцетин,
апігенін, лютеолін і кемп-

ферол, що мають багато
корисних властивостей.

5 освіжаЮть
ваше дихання

Притиснувши на пару
хвилин скибочку огірка до
піднебіння, ви можете неабияк зменшити кількість
бактерій, що викликають
неприємний запах із рота.

6 допомагаЮть
вам Упоратися
зі стресом
Огірки багаті вітамінами В, включаючи вітаміни
В1, В5, і навіть В7 (біотин).
Наукові дослідження показують, що вітаміни В допомагають зменшити інтенсивність відчуття тривоги і згладжують негативні наслідки від стресу.

шВиДКе ВЖиВаННЯ
їЖі ПРиЗВОДиТь ДО
ЗаЙВих КілОгРаМіВ
Дослідження грецьких дієтологів підтвердили, що швидкість, із якою ми
їмо, впливає на синтез гормонів, які посилають сигнал
мозку про те, що ми
вже ситі.
Тому недарма нам
мами в дитинстві

говорили їсти повільно, не поспішати і не ковтати їжу,
як голодні вовки.
Необхідно пояснити
дитині, як важливо
ретельно пережовувати їжу, і витрачати час на те, щоб
відчути її смак, а не
задовольнитися

фактом «закидання» чого-небудь у
шлунок.
сучасні дорослі,
маючи напружені
робочі графіки, час-

то перекушують на
ходу. саме тому
їдять більше, ніж це
необхідно, а потім
дивуються, чому
накопичилися кіло-

грами, хоча здавалося б, життя таке
напружене і на бігу.
Тому слід
запам’ятати всім,
що важливо дати
час гормонам, що
виробляються в
травній системі, –
а це мінімум 10
хвилин – на те, щоб
вони послали сигнал мозку про те,
що організм ситий і
йому непотрібно
продовжувати поглинати їжу.

Ми звертаємося
до лікаря, а потім
хапаємося за голову від страшних
діагнозів та дорогого лікування. Як
відомо, навіть у
здорової людини
можна знайти низку хвороб. Звичайно, якщо добре пошукати.
саме тому в наших
лікарнях до цих пір
ставлять діагнози
неіснуючих хвороб.
і перша за рейтингом – така популярна вегето-судинна
дистонія. адже в
сучасній класифікації хвороб такого
діагнозу взагалі не
існує.
Дисбактеріоз. Нині
дуже популярне
слово, яке постійно
лунає в рекламі не
тільки ліків, а й йогуртів, заквасок, які
нібито допоможуть
подолати вам дискомфорт у животі.
лікарі пишуть дисбактеріоз у медичній картці всім, хто
приймав антибіотики. Та, насправді,
такий діагноз можна

поставити лише за
результатами лабораторних аналізів.
ще дві суто пострадянські хвороби –
випадіння дисків
хребта та відкладення солей, які ще іноді називають остеохондрозом. Якщо лікар просто вислухавши вас та помацавши хребет із
упевненістю каже,
що у вас остеохондроз – тікайте від
нього якнайдалі.
адже встановити такий діагноз без необхідних досліджень – неможливо.
хвороба, яка зустрічається ледь не в
кожної жінки та яку
постійно намагаються вилікувати гінекологи – ерозія
шийки матки.
«Відбувається плутанина в термінології. ерозія буває
двох типів: яку потрібно лікувати, і
яку не потрібно», –
розповідає гінеколог Оксана Українець.
Та замість того, щоб
відпустити пацієнтку додому з діагнозом «здорова», гінекологи лякають
страшною медичною термінологією
та пропонують хірургічне втручання
або припікання
ерозії холодом чи
лазером. Тож
перш ніж розпочати лікування
страшного,
на вашу
думку, діагнозу,
обов’язково
проконсультуйтеся
щонайменше ще з
двома фахівцями.
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У Польщі почали
зйомки серіалу
про львів’янокзаробітчанок
Варшавська кінокомпанія Studio A
розпочала зйомки нового серіалу «Дівчата з України».
Події нового серіалу розпочинаються у
Львові. Чотири львів’янки їдуть до Польщі в пошуках кращого життя. Перший
сезон серіалу буде налічувати 13 серій.
Режисер картини Войцех Адамчик
розповів про новий серіал: «Це історія чотирьох молодих жінок, які приїжджають з України до Польщі, як кажуть, за роботою. Через ситуацію, у
якій вони опиняються, їм доведеться
братися за будь-яку роботу, яка не
завжди відповідає їхнім мріям і рівню
освіти. Кожна з них по-своєму буде
зіштовхуватися з нашою реальністю і
кожна повинна впоратися з труднощами. Крім того, у їхньому житті
з’являються поляки і полячки зі своїми проблемами, що неминуче веде до
розвитку взаємин, іноді – конфліктів
або звичайних непорозумінь».
Нагадаємо, що Україна планує купувати польські фільми та серіали замість російських.

– перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом із батьками або з відома батьків; – рекомендується тільки для дорослих

У Києві відбудеться прем’єра
україномовної версії фільму
«Легенда про княгиню Ольгу»

Українське радіо
запускає серію інтерв’ю
з митцями Донбасу

24 серпня в столичному кінотеатрі «Київська Русь»
відбудеться прем’єра
фільму режисера Юрія Іллєнка «Легенда про княгиню Ольгу» українською
мовою. Саме тут 1984
року відбувся перший показ стрічки.
Цьогоріч нарешті перекладено і дубльовано українською історичну драму режисера Юрія Іллєнка «Легенда про княгиню Ольгу»,
яка понад 30 років тому
через радянську цензуру
та ідеологію вийшла на
екрани російською мовою.
Хоча більшість фільмів, які
тоді знімалися на студії ім.
О. Довженка, мали дві
версії – українську та російську, зробити український дубляж «Легенди
про княгиню Ольгу» цензура не дозволила.
Юрій Іллєнко довгий час
мріяв перекласти фільм
«Легенда про княгиню
Ольгу» українською мовою, проте так і не встиг
це зробити. Уже після
смерті режисера родичі та
друзі взялися продовжити
його справу і створили

На Першому каналі
Українського радіо
впродовж серпня вийде
серія інтерв’ю «Мистецькі надра Донбасу» із
відомими митцями-донбасцями, які змушені
були залишити домівки
через військові дії. Про
це повідомив автор програми Дмитро Хоркін.
«Мистецькі надра Донбасу» виходитиме у прямоефірному спецпроекті
журналіста Дмитра Хоркіна «Донбас-UA» щонеділі, о 12.20, на Першому каналі УР. Гості розкажуть, чи вдається
продовжувати свою
творчу діяльність після
вимушеного переселення та з якими проблемами вони зіштовхуються.
У серпневих випусках
передачі в циклі «Мистецькі надра Донбасу»
візьмуть участь донеччани: диригент світового
рівня, народний артист
України Василь Василенко, відомий на весь
світ артист балету Вадим Писарєв, луганська
фотохудожниця, авторка українсько-нідер-

українську версію фільму,
який вважається чи не
вершиною творчості режисера. Багатопланова поетична картина про Київську Русь кінця IX-початку
X століть торкається не
лише розповіді про княгиню Ольгу, а й історії становлення могутньої давньоруської держави.
«Пояснювали це тим, що
княгиня Ольга і князь Володимир не могли розмовляти українською мовою,
бо її тоді начебто не
було, – сказав син режи-

сера, голова Держкіно Пилип Іллєнко. – Тож фільм
вийшов російською. Коли
ж в Україні з’явилися провідні кінотехнології, батько
задумався про те, щоб
зробити український дубляж. Проте вчасно не
змогли знайти відповідного фінансування. Цього
року, коли виповнюється
1000 років із дня смерті
Володимира Великого,
який є одним із головних
героїв фільму, ми знову
подумали про можливість
створення українського
дубляжу».
Більшість акторів, які знімалися у фільмі, пішли із
життя – Лесь Сердюк, Костянтин Степанков, Іван Миколайчук, Дмитро Миргородський... Тож до дубляжу
запросили сучасних українських акторів і музикантів.

ландського фотопроекту
«Україна очима переселенця» Катерина Птаха
та письменник, лауреат
«Російської премії» Володимир Рафеєнко,
який переїхав із Донецька до Києва.
«Не варто забувати, що
Донбас – це не лише заводи та шахти, Донбас
дав Україні багатьох митців, науковців, спортсменів, які прославили нашу
країну. Саме про таких
видатних творчих людей
із Донеччини і розповімо
на Українському радіо.
Згадаймо, що світової
слави тенор, артист міланського Ла Скала Анатолій Солов’яненко родом із самого Донецька,
місто Слов’янськ дало
Україні поета-романтика
Миколу Петренка, автора вірша «Дивлюсь я на
небо та й думку гадаю»,
а одна з найплідніших
українських письменниць Ірен Роздобудько
теж із Донбасу – Донбасу проукраїнського, патріотичного, мистецького», – наголошує
Дмитро Хоркін.
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під києвом побУдУЮть храм на честь великомУченика димитрія солУнського
Минулого тижня керуючий
справами Української Православної Церкви митрополит
Бориспільський, Броварський антоній звершив освячення хреста на місці будівництва майбутнього храму на
честь великомученика Димитрія солунського в с. садове
Березанського благочиння
Бориспільської єпархії.
святий великомученик Димитрій солунський був сином
римського проконсула у Фессалоніках, сучасні салоніки.

Батько й мати святого Димитрія були таємними християнами. У домовій церкві, що
була в домі проконсула, хлопчик був хрещений і навчений
основам християнської віри.
Коли помер батько, а Димитрій уже досяг повноліття,
імператор галерій Максиміан призначив юнака на місце батька – проконсулом
Фессалонікійської області.
головне завдання, яке було
покладено на молодого
стратега, полягало в оборо-

ні міста від варварів і знищенні християнства. Димитрій прийняв призначення і
повернувся у Фессалоніки.
Відразу ж, перед усіма, він
визнав і прославив господа
нашого ісуса христа.
Коли імператор увійшов у
місто, до нього викликали
Димитрія, і він сміливо визнав себе християнином і
засудив неправду римського багатобожжя.
Максиміан наказав посадити сповідника в темницю, і

янгол зійшов до нього у
в’язницю, втішаючи і зміцнюючи в подвигу.
На світанку, 26 жовтня 306
року, в підземній темниці святого в’язня з’явилися воїни і
закололи його списами. Вірний служитель святого лупп
зібрав на рушник кров святого великомученика Димитрія,
зняв з його пальця імператорський перстень, знак високої
гідності його, і також умочив у
крові. Перснем та іншими святинями, освяченими кров’ю

святого Димитрія, святий
лупп став зціляти хвороби.
Тіло святого великомученика
Димитрія було викинуто на
поживу диким звірам, але
християни взяли його і таємно поховали. За святого рівноапостольного імператора
Костянтина над могилою святого Димитрія було споруджено церкву. сто років потому, під час будівництва нового величного храму на місці старого, було знайдено нетлінні мощі святого мученика.

євангельський

ТИЖДЕНЬ

Ж

иття без розчарувань
так само неможливе, як
без любові та вірності.
Але до чого ж дивне сусідство: дружба – і підступність, відданість –
і зрада. Настає момент, коли кожному з
нас доводиться пізнати це на власному досвіді. І як – постає питання – жити далі,
якщо з’ясувалося раптом, що друг... – ну, зовсім і не друг?
Як пережити зраду?
Чи можна ще вірити
людям після гіркого
розчарування?
Тому, хто зраджений
у своїй довірі, важко
уникнути думки: не
того, мовляв, називав я
другом! Помилився у
виборі! Нібито, існують
якісь критерії, така собі
ще не відкрита таблиця
підбору ідеальних друзів, і лише я схибив...
Критерій дружби є
лише один, і про це
Христос говорить у притчі про милосердного
самарянина, а наостанок каже: «Іди й ти роби
так само». Друзів має
той, хто готовий полюбити, хто готовий собою жертвувати – а не
той, хто вміє вибирати.
Але все ж... Чи можна зрозуміти людей,
які на щирість відповідають брехнею, на вірність – зрадою? Невже й вони після цього
можуть залишатися
друзями?
Гостро, болісно лунає неминуче запитання: чому? Чому мене
зрадили? Чому люди
такі жорстокі? Ми ніби
шукаємо пояснення
вчинку зрадника, і
основне, що робить
зраду настільки не-

про анатоміЮ зради
стерпною – це неможливість зрозуміти логіку поведінки іншого.
Багато разів, перечитуючи Євангеліє, я задумувався: як Христос,
знаючи точно, хто його
зрадить, не віддаляє від
себе Іуду, але навіть
приймає його до кола
найближчих своїх
учнів? Може, Спаситель, Серцезнавець,
мав ключ до розуміння
зрадника? Але якщо
так, тоді чому він і нам
не пояснив, як зрозуміти (чи виправдати) таких людей? З’ясовується, пояснив, і навіть
дуже зрозуміло! Христос сказав головне: «Не
судіть!» А отже, і намагатися зрозуміти не
треба. В епізоді з блудницею, яку привели до
Христа на суд, – хіба
Господь намагався зрозуміти її вчинок? Ні,
він просто... не судив!
Чому євангельський рецепт «не суди»

настільки суворий і лаконічний? На це запитання відповідає апостол Павло, коли майже
з обуренням пише про
себе: Бо що я виконую,
не розумію; я бо чиню
не те, що хочу, але що
ненавиджу, те я роблю
(Рим. 7, 15).
Ми не можемо зрозуміти навіть самих
себе! Навіть усвідомлюючи, що для нас корисно, а що небезпечно – все одно будемо
робити те, що приємніше, простіше. І якщо
ми пильно прослідкуємо за собою, то в багатьох випадках самі не
зможемо відповісти на
запитання – чому я
зробив те, що зробив.
Чому я заздрю? Хіба це
аж так приємно – сохнути від заздрощів?
Чому я дратуюся?
Адже набагато краще
було б жити в мирі з
усіма. І скільки ще таких непорозумінь

можу я в собі відкрити... А чого мучу сам
себе – не знаю!
І ось Христос, прийшовши у світ, приніс
надзвичайно глибоку
мудрість, яка ґрунтується на досконалому
знанні людської природи – саме природи, а
не розуму. Він відкрив
нам, що природа наша
спотворена гріхом, і це
постійно впливає на
наші вчинки: гріх підкоряє собі й волю, і розум. Христос вказує
нам зовсім новий, незбагненний для розуму шлях: замість образи – вдячність, замість
помсти – любов. Тут
немає земної логіки,
замість її законів –
тиха заповідь: не судити, простити.
Іще раз Спаситель
руйнує наші поняття
про ставлення до зради,
коли відповідає на запитання учнів: скільки
разів прощати брату, чи

створЮємо «тиждень
київщини» разом!
шановні читачі! Написавши листа на нашу електронну скриньку: week.kiev@gmail.com, ви можете розповісти про проблеми вашої місцевості чи події, свідками яких ви стали. Зокрема, про:
• корупційні дії і випадки хабарництва;
• зловживання владою і бездіяльність чиновників у державних структурах і в органах місцевого самоврядування;
• факти рейдерства;
• факти політичного переслідування або особистих погроз;
• обмеження свободи слова та тиск на медіа;
• інші події, які, на ваш погляд, негативно впливають на життєдіяльність громад.
Висловлюйте свої побажання й думки щодо інформаційного наповнення бюлетеня. Кореспонденти редакції
знайомляться з усіма зверненнями, а з найбільш актуальних – готують матеріали для наступних номерів.
Також залучайтеся до активного коментування й обговорення матеріалів бюлетеня «Тиждень Київщини»
на наших офіційних сторінках у соцмережах:
www.facebook.com/kyivweek і https://vk.com/kyivweek.
редакційна колегія

до семи разів? Він каже
немислиму річ: Не
кажу тобі до семи разів,
але аж до сімдесяти раз
по сім (Мф. 18, 22), – тобто безкінечно! Така відповідь того, хто дійсно
знає нашу природу – бо
ж безкінечне число разів може згрішити людина. Євангельське
«простити» – не значить
зробити ласку комусь, а
значить упізнати в
зрадникові – себе.
Умінню прощати
можна повчитися в
Альоші Карамазова.
Недарма саме на цій
його рисі зосередив
увагу геній Достоєвського: «Він, здавалося, все життя жив цілковито вірячи в людей,
а між тим, ніхто й ніколи не вважав його ні
простачком, ні наївною людиною. Щось
було в ньому, що говорило й переконувало,
що він не хоче бути
суддею людей, що він
не захоче взяти на себе
осудження й нізащо не
засудить. Здавалося,
навіть, що він усе припускав, анітрохи не засуджуючи, хоча часто
дуже гірко журячись.
Більше того, у цьому
розумінні він до того
дійшов, що його ніхто
не міг ні здивувати, ні
злякати, і це навіть у
ранній молодості».
І Антуан де СентЕкзюпері стверджував: «Справжній друг
той, хто не осудить!»
Не судити, не зрікатися, вставати разом із
тим, хто впав. Простити і знову повірити, без
суду й розправи – ось
шлях дружби й любові, закон життя.

за матеріалами
otrok-ua.ru

гОлОВа УПЦ
МиТРОПОлиТ ОНУФРіЙ
ВиМагаЄ ПОКаЯННЯ
КиїВсьКОгО
ПаТРіаРхаТУ Та УаПЦ
Предстоятель Української православної
Церкви заявив, що церковна єдність в Україні
можлива лише через
покаяння Київського
Патріархату та УаПЦ.
В лоно УПЦ і «Київський Патріархат», і Українська автокефальна Православна Церква повернутися можуть тільки канонічним
шляхом, вважає митрополит Онуфрій.
«іншого шляху для повернення назад,
крім покаяння і смиренності, просто
немає, – підкреслив предстоятель
УПЦ. – ще раз повторюю, наша Церква відкрита для діалогу і спілкування.
і ми готові прийняти тих, хто через
покаяння бажає повернутися до спілкування з канонічним православ’ям».
Коментуючи невдалі переговори між
УПЦ КП і УаПЦ про об’єднання, митрополит Онуфрій сказав, що вони не
змогли «перемогти свою гординю».
Він також заявив про утиски Церкви
в сучасній Україні. Порівнюючи гоніння на Церкву радянською владою
із сьогоднішньою українською дійсністю, митрополит Онуфрій сказав:
«Звичайно, зараз ситуація інша.
священиків не вбивають, не відправляють у психлікарні, храми не
руйнують. Однак, це не означає, що
у нас все дуже добре і ніяких проблем немає. Вони є. Наприклад, в
Українській Православній Церкві за
останній рік відібрали близько тридцяти храмів. У деяких місцях священики нашої Церкви утискаються
представниками місцевої влади. Все
це, звичайно, супроводжується грубими порушеннями законодавства і
Конституції України. Здавалося б,
що влада повинна реагувати на це
відповідним чином, проте, на жаль,
такої реакції ми не бачимо».
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