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Українське суспільство виходить на но-
вий шлях розвитку. Шлях відроджен-
ня нації, утвердження верховенства пра-
ва і свободи вибору. Надважливим кро-
ком на цьому шляху є заміна складу Вер-
ховної Ради, чимала частина якої була 
вірною служницею Януковича. За кіль-
ка днів громадяни України одержать уні-
кальну можливість замінити стару банду 

представниками нової генерації. І тільки 
від свідомого вибору кожного українця  
залежить, чи піде Україна шляхом змін, 
чи так і залишиться у задушливому бо-
лоті корупції, беззаконня і марних споді-
вань. Все можна змінити. Варто лише не 
помилитись у виборі!

а  (Матеріали на тему виборчих перегонів
читайте на 4-6 стор.).  

Якщо порівняти український політи-
кум з пташиним світом, то більшість 
його учасників – мільйонери, екс-

урядовці, мажори, – є екзотичними пташ-
ками. Їх професійна й політична діяльність 
не сумісна з українськими реаліями, а жит-
тєві пріоритети практично не мають відно-
шення до буденності українця. Є й птахи-
хижаки, нещадні й мистецькі мисливці за 
здобиччю. Відірваність одних й жадібність 
інших врешті-решт сформували той укра-
їнський парламент, який ми маємо і який 
продукує нежиттєздатні закони. 

Сьогодні країнський парламент потре-
бує людей з народу, не відірваних від зви-
чайного життя. Вочевидь таких, як ге-
рой нашого матеріалу – Павло Юрійович  

Аніськович, кандидат у народні депутати 
від округу №223, Шевченківський район 
Києва.

Скромність. Аніськович надзвичай-
но скромна людина, хоча його знає кожен 
третій мешканець Шевченківського райо-
ну столиці. Передусім, як опозиціонера з 
10-річним досвідом політичної боротьби: 
він з 2005 року очолював один з найпо-
тужніших осередків партії Юлії Тимошен-
ко у Києві – Шевченківську «Батьківщину». 
За цей період, Аніськович прийняв участь 
у тисячах мітингах і акціях проти режимів 
Кучми й Януковича. Вів за собою тисячі 
своїх соратників-побратимів. 

а Продовження на стор. 2

Чому синиця в руках краще 
ніж журавель у небі?

не помилитись 
у виборі

провоКАтивнА 
ЗАборонА 
Як виконується  
постанова Київради  
про заборону торгівлі  
у МАФах у нічний час?

бити Чи не бити?
Прагматично вибуду-
вані сценки мордобою 
й приниження, є тільки 
ілюзією народного  
обурення.
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не ЗАлиШимо 
у біДі
Шевченківський район 
допомагає  
переселенцям.
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Закінчення, 
початок на 1 стор.

а ОбОв’язОк. – Професій-
ний військовий закінчив Доне-
цьке вище військово-політичне 
училище інженерних військ та 
зв’язку та Київський військо-
вий гуманітарний інститут, під-
полковник, Павло Аніськович не 
стояв осторонь жодного Майда-
ну. Не пишався цим на публіку, 
виставляючи фото в соцмере-
жах. Просто виконував свій гро-

мадянський обов’язок – за-
хищав свій народ і свою 

Батьківщину. Має чу-
дові аналітичні зді-
бності, сповідує прин-
цип «якщо не я, то 
хто?». В кожному сло-
ві його мови – життєва  
мудрість.

а ПерекОнання. За 
участь у «лазерному шоу» на 
Майдані у новорічну ніч 2012р. 
проти Павла Аніськовича була 
порушена кримінальна справа. 
Проте навіть це не змусило його 
припинити вести активну опози-
ційну діяльність та змінити свої 
переконання: «Я ненавиджу тих, 
хто поставив Україну на коліна, 
цю ганьбу, виродка який називав 
себе президентом Януковичем. 
Був готовий «гризти землю», 
тільки щоб скинути це ярмо» 

а київ. Пояснюючи своє рі-
шення обиратися до ВРУ, Анісько-
вич жодним чином не виправдо-
вується. За його словами, досвід 
роботи в партії й постійне спілку-
вання з людьми сформувало не-
обхідність протистояти «тушкам», 
«молокососам», «мільйонерам»: 
«Народ зрозумів, що жодному ба-

гатому дяді начхати на нього. Діс-
тало обирати блискучі «фантики»,  
друзі цілком переконали мене в 
даному рішенні. Людям потрібен 
свій депутат».

а ФілОСОФія. Військовий 
пенсіонер чимало читає, серед 
улюблених творів – «Червоне 
колесо» О. Солженіцина, «На-
полеон» Є.Тарлє, вірші Євге-
на Маланюка та сучасна проза 
Бориса Акуніна. Вплив на фор-
мування світогляду Аніськовича 
мали  біографічні та історично-
документальні твори. Філософія 
Аніськовича сповнена оптиміз-
му, адже він вірить у честь, гід-
ність, щирість людської натури. 
«Важливо бути самим собою, 
допомагати тим, хто просить, 
дотримуватися обіцяного, праг-
нути до миру». 

Ганна Федько

2 ПОДРОБИЦІ
почни з себе

важливо не споглядати, 
а діяти. Діяти, всупе-
реч втомі й апатії, всу-
переч обставин,гіркого 

досвіду, чиновників, до яких 
так і не дійшла люстрація, 
низького прожиткового рів-
ня та стрімкого падіння грив-
ні. Діяти заради держави, ро-
дини й друзів, кращого май-
бутнього, яке, крім нас, ніхто 
не побудує.

важливо не бути покірним.  
не піддаватися на улесливі 
промови. витримувати інфор-
маційні атаки на кшталт  «все 
пропало», вбачати в кожно-
му  звільненому з полону  се-
паратистів співвітчизнику ве-
личезну перемогу. не корити-
ся тим, хто затягує газові за-
шморги, і тим, хто постійним 
шантажем намагається «по-
селити» на Україні привиди 
Придністров’я та карабаху.

важливо бути мудрим. 
Жити, відрізняючи зерна від 
полови: результативність – 
від голослів’я, допомогу – від 
піару, героїзм – від самомилу-
вання. Мудро сприймати уро-
ки життя, кожного разу робля-
чи висновки і дякуючи бого-
ві за дану можливість – бути 
живим. Сприймати світ таким, 
яким він є, а не таким, яким 
його «малюють» учасники по-
літичних ток-шоу.

важливо лишатися со-
бою. за будь-яких обста-
вин. не соромитися бути 
добрим,чесним, принципо-
вим. бути корисним своїм ми-
лосердям тим, хто воює, і тим, 
хто шукає миру й прихистку 
після бомбування. бути со-
бою, розвивати в собі відчут-
тя відповідальності за краї-
ну, за хід історії, за наступні 
20-30-100 років української не-
залежності.

важливо почати з себе. на-
вчитися позитиву, вірити й 
творити зміни, не опускати 
руки, стати надійним плечем 
для знайомих, віддавати – без 
очікування віддачі, за покли-
ком серця. Почати з власного 
виваженого вибору – грома-
дянської позиції, політичного 
орієнтиру, свого кандидата до 
Парламенту. Побачити, що гід-
ний вибір завжди приносить 
не тільки спокій для совісті, 
але й є рушієм  майбутнього. 
Життя вартує того.

олександр Федоренко, 
голова 

редакційної ради 
«Вісника києва»

слово до читача

Наші каНдидати

В Україні почастіша-
ли випадки так зва-
ної «сміттєвої люстра-
ції», коли групи активіс-
тів силоміць засовують 
депутатів та чиновників 
у сміттєві баки. У Києві, 
Кіровограді, Миколає-
ві, Одесі, Черкасах, Чер-
нівцях, Тернополі, За-
поріжжі в сміттєвих ба-
ках, крім путатів різних 
рівнів, до сміттєвих ба-
ків потрапили кілька чи-
новників різних ОДА, 
кілька екс-депутатів, 
в.о. директора обласно-
го відділення Фонду со-
ціального страхування. 
Навіть головний  лікар 
Чернівецького обласно-
го госпіталю ветеранів 
війни та учасники бойо-
вих дій в Афганістані, та 
керівник центру безпе-
ки дорожнього руху та 
автоматизованих сис-
тем МВС України.

ХтО і навіщО? 
Публічне катування влаштову-

ють «Правий сектор», «Свобо-
да», Радикальна партія Ляшка, 
так звані активісти та  активісти-
єаромайданівці. 

Навіщо? Праворадикали хо-
чуть до Верховної Ради. Аби 
далі влаштовувати показові бій-
ки, гецати безкарно по держав-
ним установам і лупцювати «не-
правильних» керівників. Як це 
було з т. в. о. президента НТКУ 
Олександром Пантелеймоно-
вим, якого недоторкані нардепи 
від «Свободи» Бенюк і Мірош-
ніченко побили у березні цього 
року, а відео виклали в інтернет. 

Активісти використовуються для 
прикриття.

як це рОзУМіти?
Версій декілька, і всі мають 

право на життя.
• Піар. Знову ж таки, для отри-

мання теплого місця під куполом 
ВРУ.  

• «Флешмоб» під замовни-
ка: конкуренти й опоненти саме 
в такий спосіб намагаються роз-
квитатися з образами, боргами, 
звільнити під себе посаду, проя-
вити «силу» своїх намірів та ам-
біцій.

• Прояви бандитизму. Пам’я-
таєте буремні 90-ті? Політич-
на розправа сьогодні загрожує 
перерости в розборки. Народні 
«месники», відчуваючи безкар-
ність та вседозволеність, далі 
люструватимуть «за наводкою» 
успішних бізнесменів, ферме-
рів, представників творчої інте-
лігенції.

Елемент плану розриву Укра-
їни з ЄС. Повернення до Мит-
ного союзу та, відповідно, РФ. 
Представник Євросоюзу в Украї-

ні вважає такі дії «актами фізич-
ного насилля проти членів пар-
ламенту та людей, що викону-
ють громадські функції... які не 
відповідають європейським тра-
диціям мирних передвиборчих 
кампаній. Такі дії слугують інтер-
есам тих, хто не бажає миру в 
Україні». 

Прояв народного відчаю, 
спричинений нульовим ентузіаз-
мом влади у люстраційних про-
цесах. Якщо це так, то чому в 
баки занурюють настільки ви-
бірково? З обов’язковою тран-
сляцією в інтернеті? І чому на-
родне обурення не має місця у 
сільській місцевості? Життя там 
значно важче, чиновників регі-
онального масштабу й сміття –  
вдосталь...

• Самоствердження. Психо-
логічна версія «народного суду», 
яка пояснює чому 10-20 молоди-
ків розправляються з однією пу-
блічною особою. Вийшов би іні-
ціатор такого самосуду сам на 
сам з політиком (чиновником), 
ще не відомо хто й кого б про-
люстрував. 

щО Далі?
Прагматично вибудовані сцен-

ки мордобою й приниження, є 
тільки ілюзією народного обу-
рення. Ілюзією, створеною не-
дешевими політтехнологами з 
метою пропаганди насильства, 
жорстокості, некерованості для 
проросійські налаштованих 
українців. А також, для заляку-
вання «привидом бендеревщи-
ни» всієї спільноти поза україн-
ським кордоном. 

Державні й громадські органи 
мають скоригувати свої зусилля 
для проведення процедури лю-
страції відповідно до прийнято-
го Закону про очищення влади 
та створеного Антикорупційно-
го бюро. У нас, на жаль, систе-
ма управління і правоохоронна 
ситема критично заповнені про-
гнившими елементами епохи ко-
рупції. З цим треба боротися. 
Проте, очищати «авгієві стайні» 
не означає принижувати й вчи-
няти самосуд. 

Марія остролуцька

За лаштуНками

Чому синиця в руках краще 
ніж журавель у небі?

«Смітникової люстрації» зазнав і депутат Журавський

Бити чи не бити?
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?Отже, усі опитувані від-
повідали лише на одна 
запитання: що ви думає-

те про позачергові вибори до 
верховної ради України?

андрій, 
студент кПі.
– Вибори?.. Прикольно. А 

коли вони будуть? Я ще ніколи 
не голосував… Якщо відверто, 
думати про вибори ніколи, дуже 
багато роботи в інституті, так що 
вибачте.

юра, двірник 
багатоповерхівки.
– Та, шо це за вибори? От при 

союзі були вибори! У буфеті де-
фіцит давали, можна було сто 
грам випити, йшли усією сім’єю, 
як на свято. І точно знали кого 
вибирати і хто буде обраний. А 
зараз що? Дають якесь прости-
радло на півметра, прізвища не-
знайомі. Не піду…

Галина іванівна, 
викладач.
– Я переконана, що Президент 

абсолютно слушно призначив 
позачергові вибори і розпустив 
Верховну Раду. У її нинішньому 
складі розбудова і модерніза-
ція України неможлива. Як ви 
зрозуміли, я вже визначилася з 
вибором партії і кандидата на 
мажоритарному окрузі.

Микола, водій таксі.
– Вибори проводити треба – 

це факт. От нехай оберуться, 
потім проголосують за зняття 
недоторканності, зроблять собі 
зарплати як у людей і подиви-
мось, чи довго вони там проси-
дять?

ірина Петрівна, 
пенсіонерка.
– Я не розумію, які можуть 

бути вибори, коли у країні іде ві-

йна і гинуть люди. На підви-
щення пенсій грошей нема, вар-
тість продуктів росте, а в нас 
знов вибори. Якщо такі багаті, то 
роздали б гроші малозабезпече-
ним, ото й були б вибори…

віктор, підприємець.
– Змінити депутатів треба, 

згоден. Але ж подивіться, скіль-
ки усякого непотребу лізе у пар-
ламент. Зараз вони знову наку-
плять собі голосів і повернуться 
на насиджені місця. Я думаю, 
перед виборами треба було за-
конодавство змінити і постави-
ти якісь бар’єри, щоб не можна 
було по 5 разів депутатом оби-
ратися. Посвітив фейсом трохи 
у Раді, і повертайся на широкі 
простори народного господар-
ства. А в нас вже династії де-
путатські виросли – діти, брати, 
сестри, батьки, дядьки - усі ря-
дочком у парламенті сидять.

валентина, 
продавчиня кіоску.
– А мені байдуже до ваших 

виборів. Я не вірю, що там щось 
зміниться. Та й робота у мене 
позмінна, так що нема коли хо-
дити заповнювати папірці усякі.

володимир 
Олександрович,
військовий пенсіонер.
– Мені трохи дивно, що в такий 

час керівництво затіває вибори. 
Що, хіба не зрозумілі наміри Ро-
сії відібрати азовське узбережжя 
і прокласти суходолом дорогу 
до Криму? І дозволу у депутатів 
вони не питатимуться… Армією 
треба президенту займатися, а 
не гратися у демократію. А Раду 
розпустити к чортовій матері…

Олексій, 
безробітний.
– Я – за! На виборах завжди 

можна заробити копійчину. А 
коли кандидатам справді щось 
потрібно, платять вони непога-
но. Тому я би погодився, щоб ви-
бори були кожні півроку. В нас, 
здається, зараз так і складаєть-
ся у Києві.

Відповіді записала 
олена ФролоВа

НАШ РАЙОН 3
допомога

опитуваННЯ «вк»

а В пам’ять про київського 
журналіста В’ячеслава Вере-
мія, який загинув під час Ре-
волюції гідності, в столиці на 
вулиці Великій Житомирській, 
8 встановлять меморіальну до-
шку.

а Завдяки зусиллям про-
куратури мешканцям шевчен-
ківської громади столиці по-
вернули 0,66 гектарів на вулиці  
Ярославів Вал. Ділянка зна-
ходиться в межах Державного 
історико-архітектурного запо-
відника «Стародавній Київ».

а Через зростання рів-
ня злочинності у столиці, 
пов’язане з напливом пересе-
ленців, силовики та активісти 
самооборони поновили нічні 
патрулювання у Шевченків-
ському районі міста.

а Кількість ЖЕКів у столиці 
планують скоротити до десяти 
– по одному на кожен район.

а Святкування Нового року 
цього разу буде проходити на 
Софійській площі. Фінансува-
тимуть цей захід спонсори.

а Нещодавно працівни-
ками правоохоронних органів 
була зупинена робота таємно-
го борделю на вулиці Яросла-
вів Вал.

а Згідно пропозиції комі-
сії Київради по культурі, де-
кілька вулиць у Шевченків-
ському районі мають зміни-
ти назву. Так, вулиця Арте-
ма  має стати вулицею Січових 
Стрільців, Ю. Коцюбинського – 
Винниченко.

одНим РЯдком

ЩО ви думаєте про ВИБОРИ?

Протягом багатьох 
місяців думки киян 
прикуті до подій на 
Донбасі. Зі столиці 
може здаватися, 
що нас розділяє ве-
лика відстань, але 
насправді війна на 
Сході України вже 
давно прийшла у 
наші помешкання.

До кожного вона прийшла по 
різному. У три сім’ї  Шевченків-
ського району вона принесла 
похоронки. А двом іншим повер-
нула  бійців пораненими. Зро-
зуміло, що усім постраждалим 
надається всебічна підтримка. 
Та аби ж це могло повернути за-
гиблих… 

Разом з собою принесли до 
Києва горе і розпач мешканці 
Донбасу, які змушені були тікати 
від жахіть війни та окупації. Не 
всі вони звертаються до дер-
жавних органів за допомогою, 
хтось зупиняється у рідні, дру-
зів. Але станом на 1 жовтня з 
питань призначення державної 
соціальної допомоги до Шев-
ченківської райадміністрації 
звернулись 23 особи, які рані-
ше одержували її в Автономній 
Республіці Крим та м. Севас-
тополі, 89 осіб з Луганської об-

ласті та 83 особи з Донецької 
області. 

Аби якось поліпшити умови 
життя біженців війни, на базі 
дитячого спеціалізованого сана-
торію «Салют», що на вул. Гого-
лівській, 28 влаштували 56 осіб, 
які забезпечені на безоплатній 
основі необхідними умовами 
для проживання та соціально-
побутового обслуговування. 
Приміщення санаторію «Са-
лют» придатне для проживання 
в осінньо-зимовий період, тож є 
надія, що ці люди зможуть від-
зимувати у нормальних умовах.

Для мешканців «Салюту» 
організовано консультативний 

пункт центру соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді, який 
надає переселенцям інформа-
ційні, соціально-педагогічні, пси-
хологічні та юридичні послуги.

На промислових підприєм-
ствах Шевченківського райо-
ну міста Києва, таких як ДАХК 
«Артем», ПАТ «НВО «Київ-
ський завод автоматики ім. 
Г.Петровського», ДП «Маши-
нобудівна фірма «Артем», ДВ 
«Преса України» та Київське 
УВП № 3 УТОС відкрито 24 ва-
кансії для можливого працевла-
штування тимчасових пересе-
ленців.

З початком нового навчально-

го року до загальноосвітніх на-
вчальних закладів району вла-
штовано 867 учнів, до дитячих 
дошкільних навчальних закла-
дів – 188 дітей із Донецької,  Лу-
ганської областей та АРК Крим.

А наприкінці вересня для 
школярів-переселенців з трьох 
шкіл мікрорайону «Нивки» (№ 
27, № 95, № 175) бібліотека ім. 
М. Костомарова організувала 
автобусну екскурсію по історич-
ним місцям столиці. Познайо-
митися з визначними куточками 
Києва допоміг відомий києвоз-
навець Михайло Кальницький. 

Юлія ШПак

Не залишимо у біді

голова шевченківської районної в місті києві державної адміністрації Олег гаряга на зустрічі з сім’ями гро-
мадян, які були переселені з ар крим, луганської та Донецької областей на територію санаторія «Салют»

з огляду на значне підви-
щення тарифів за опалення, 
економія на цій статті витрат 
для мешканців шевченків-
ського району має суттєве 
значення.

Аби покращити стан справ у 
цьому напрямку, у районі зна-
йшли рішення – почали осна-
щувати будинки лічильниками, 
які монтуються за програмою 
енергозбереження. Тепер меш-
канці будинків з такими лічиль-
никами  не платитимуть за опа-
лення тоді, коли його немає. 
На сьогодні, за даними рай 
адміністрації, майже половина 
будинків району вже оснащена 
економними лічильниками.

З досвіду минулого  сезону 
вже відомо, що наявність при-
ладів обліку теплової енергії  
протягом опалювального пері-
оду 2013/2014 років зменшила 
нарахування на 25 відсотків у 
порівнянні із нарахуваннями за 
нормативним тарифом протя-
гом всього року.

Для прикладу, у квартирі пло-
щею 70 м² економія сплати за 
опалення складала 500-600 
грн на рік при нормативному 
нарахуванні 2400 грн на рік. 

готуЄмось до Зими

Напередодні проведення голосування за обрання нового депутатського 
корпусу Верховної Ради України редакція «ВК» вирішила поцікавитися дум-
кою пересічних мешканців нашого району стосовно цієї події. Спочатку ми 
планували зробити стандартну подачу матеріалу – фото опитуваного, 
ПІБ і його відповідь. Але відверта розмова не складалась. Тому виріши-
ли обмежитись лише двома позиціями: ім’я і професія. Відразу хочемо 
зізнатись, деякі коментарі нас трохи здивували.
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ЧЕРГОВІ 
ПОЗАЧЕРГОВІ 
ВИБОРИ
26 жовтня цього року українці позачергово зможуть внести зміни у 
склад Верховної Ради. Попри усі негаразди, які відбуваються у державі 
та на її кордонах, ніщо не може завадити волевиявленню народу.  
Як заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло  
Охендовський: «Ми будемо проводити вибори там, де це буде 
безпечно. Для нас не існує території, підконтрольній «ДНР»  
і «ЛНР». Для нас існує тільки територія, на якій  
безпечно проводити голосування або небезпечно».

На Замітку

Як голосувати 
переселенцям?

Події, що відбуваються 
в Україні останні міся-
ці, значно ускладнили 
можливість волевияв-
лення на позачергових 
виборах до Верховної 
Ради певній частині 
громадян Донбасу та 
Криму. Щоб полегши-
ти і так складне життя 
цим виборцям, Цен-
тральна виборча ко-
місія дозволила меш-
канцям Донеччини та 
Луганщини тимчасово 
змінити місце голосу-
вання лише за паспор-
том, написавши заяву 
до органу державного 
реєстру, без надання 
інших підтверджуючих 
документів.

а «Виборці, виборча адре-
са яких відноситься до терито-
рії Донецької чи Луганської об-
ластей, при зверненні до ор-
гану ведення державного ре-
єстру виборців із заявою про 
тимчасову зміну місця голосу-
вання на період проведення 
позачергових виборів народ-
них депутатів 26 жовтня 2014 
року, можуть не додавати доку-
менти, які підтверджують необ-
хідність тимчасової зміни міс-
ця їх голосування», – зазначи-
ли у ЦВК.

а Але треба пам’ятати, що 
заяву до місцевого (районного) 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців треба напи-
сати до 20 жовтня включно. 
У відділі подати заяву про тим-
часову зміну місця голосуван-
ня без зміни виборчої адреси. 
Отримати невідкладно довід-
ку із зазначенням тимчасової 
адреси для можливості голо-
сування без зміни виборчої 
адреси в Реєстрі виборців. Піс-
ля цього ви будете внесені до 
списку виборців на відповідній 
виборчій дільниці за місцем ва-
шого фактичного проживання.

куди звертатись, 
в разі потреби? 

Можна 
безпосе-
редньо 
на «гарячу 
лінію» 
за телефо-
нами: 
(063)-073-16-19, 
(096)-684-88-47, 
(095)-031-53-97)  
або прийти на прийом 
особисто за адресою 
басарабська площа, 5, оф.13.

які ваші Права?

Незалежно від місця перебування в день голосування ви мо-
жете реалізувати своє право голосу, тимчасово змінивши місце 
голосування. Зміна місця голосування – механізм, який забез-
печує голосування виборця не за його виборчою адресою, а за 
місцем його перебування у день виборів. 

Разом з тим, Ви можете зробити запит про своє включення/не 
включення до  Державного реєстру виборців після реєстрації у 
«Особистому кабінеті виборця».

Орієнтовно протягом 1 доби Ви отримаєте відомості щодо 
своїх даних у ДРВ на електронну адресу, вказану при реєстра-
ції.

Подання та обробка даних здійснюються у відповідності до 
Закону «Про захист персональних даних». 

ПрО щО  
треба знати?

На цих виборах відмінена практика ви-
користання відеоспостереження за орга-
нізацією проведення голосування та під-
рахунку голосів на виборчих дільницях. 
Тобто, цього разу не буде ніяких веб-камер 
на дільницях у день голосування, як це було під час парламент-
ських виборів 2012 року.

не МОЖна забУти!
Ви можете реалізувати своє право голосу 

на виборчій дільниці з 08:00 до 20:00 годи-
ни, а не до 22:00. Внесення змін до списку 
виборців у день голосування не буде (за ви-
нятком виправлення неточностей і технічних 
описок). Навіть  рішенням суду, як це можна було зробити під 
час парламентських виборів 2012 року, ситуацію вже не випра-
вити.

Тому проголосувати зможе лише виборець, включений до 
списку на відповідній дільниці. Отже, для реалізації свого воле-
виявлення необхідно ще до дня голосування перевірити свою 
(чи рідних, близьких, знайомих) наявність/відсутність у списку 
виборців. Це можна буде зробити на своїй виборчій дільниці, де 
списки виборців мають бути доступні.

щО забОрОняєтьСя?
Не можна порушувати таємницю волевиявлення. Нині це 

означає заборону фотографування, відеофіксацію у будь-який 
спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таєм-
ного голосування, а також демонстрацію виборцем результатів 
волевиявлення в приміщенні для голосування. Це значить, що 
виборцям забороняється фотографувати виборчі бюлетені з ре-
зультатами свого волевиявлення та демонструвати їх усім на 
виборчій дільниці.

як визначити 
«СвОгО»  
канДиДата?

Кожен учасник виборчих перегонів са-
мостійно вирішує, як і де він повідомить 
про свої наміри балотуватись у депутати 
по мажоритарному округу. Це його особис-
те право. Держава надає виборцю можливість познайомитися 
з кандидатом на єлектронному сайті ЦВК, або шукати публіка-
цію про кандидатів у комунальній пресі. За держрахунок даєть-
ся одна публікація про кожного мажоритарника по вашому окру-
гу. Зрештою, можна прочитати про кандидатів на спеціальних 
стендах, які вивішуються на виборчих дільницях у день виборів. 
Втім, підготуватися краще зарані.

якщО ДОкУчає 
агітація?

В Законі «Про вибори народних депута-
тів» сказано, що передвиборча агітація по-
винна проводитися у спеціально відведених 
місцях. Чіткого переліку таких місць немає, 
але передбачається, що місцева влада на 
ці потреби повинна виділити спеціальні до-
шки, тумби і т.д. 

Однозначно не можна розклеювати агітацію на архітектурних 
пам’ятках, будівлях держустанов і комунальної власності, у тран-
спорті. Якщо ваш будинок обліпили або розфарбували агітацією, 
або під’їзд застелили листівками, ви можете поскаржитися в ви-
борчі комісії або правоохоронцям. Порушникам загрожує штраф 
до 850 гривень.

кОли гОлОСУєМО?
Парламентські вибори призначені на 26 жовтня 2014 року. Об-

раною  буде вважатися партія, яка подолає 5% бар’єр. Кандидат 
на мажоритарному окрузі може назватися переможцем, якщо 
набере найбільший відсоток голосів виборців на своєму окрузі.

Влас. інф.  Фото www.mfa-pmr.org, zhuravko.com



Чекаємо переза-
вантаження  

Неначе вчора була Революція 
Гідності. Сьогодні ситуація карди-
нально інша – Україна знаходить-
ся у стані війни із зовнішнім агре-
сором. Суспільство стало іншим 
– нетерпимим до політичних про-
йдисвітів і пустопорожніх балачок. 
Але українці, прогнавши Януко-
вича, залишилися з «його» пар-
ламентом, який готовий відстою-
вати інтереси народу з таким же 
бажанням, як ви бажаєте зайти в 
клітку до голодного тигра. Одним 
словом, нонсенс виходить. 

Якщо змінювати владу, то як 
можна залишати депутатів, об-
раних, в більшості своїй, за роз-
нарядкою минулої влади. Тож, 
напевно, вперше в новітній іс-
торії України ініціатива переза-
вантаження влади йде знизу, 
від нас з вами – громадян цієї 
країни. Це і є однією з головних 
відмінностей нинішньої вибор-
чої кампанії від попередніх.

«окуповані» 
голоси

Також вперше за двадцяти-
трирічну історію незалежної 
України голосування за мандати 
до Верховної Ради відбудеться 

без учас-
ті кримчан 
і з обмеже-
ною кількістю 
мешканців До-
нецької та Луган-
ської областей. Лише 9 
окружних виборчих комісій 
з 21 нормально працюють у 
Донецькій області, і тільки 4 з 
11 у Луганській.

Втім, можливість для усіх ба-
жаючих проголосувати лиша-
ється. Необхідний перелік доку-
ментів, які дозволять голосувати 
переселенцям і тим, хто не має 
змоги проголосувати за місцем 
проживання, визначено. Отже, 
все буде залежати від бажання  і 
наполегливості реалізувати своє 
право виборця.

народна 
люстрація 

Жити і працювати по-старому, 
пригрівши собі місце під купо-
лом законодавчого зібрання на 
Грушевського, виявило бажан-
ня чимало «діючих» депутатів. 
Сучасні реалії, у відповідь на 
таке бажання, породили свою 
ініціативу – люстрацію сміттє-
вим баком. Щоправда, думки в 
суспільстві з цього оригінально-
го способу кардинально впли-
нути на бажання вічного депу-

тата продовжити своє політич-
не «безсмертя» розділилися 
– одні двома руками «за», інші 
– категорично «проти». Споді-
ваємось, суспільство, у подаль-
шому, зробить правильні оцін-
ки цього своєрідного чистили-
ща, але вже зараз очевидно, що 
«сміттєва люстрація» є одним з 
атрибутів нового життя україн-
ської громади.

Як не сам, 
то хто? 

Тим часом, спостерігаємо поя-
ву ноу-хау від довгожителів Вер-
ховної Ради. Суть така: якщо 
особистий рейтинг нижче плін-
туса, а попередні діяння у вла-
ді добре смердять «сміттєвою» 
люстрацією, є сенс спробувати 
відправити в депутатське кріс-
ло свою рідну кровинку. Ось у 
екс-спікера Володимира Литви-

на, наприклад, з по-
пулярністю у народі 

справи зовсім кеп-
ські і в партійні 

списки ніхто не 
взяв. Що ро-

бити? Влас-
ного сина 
Івана спо-
р я д и т и 
к а н д и д а -

том в депу-
тати по «рід-
ному» одно-

мандатному окру-
гу на Житомирщи-

ні. Втім, не один Лит-
вин виявився таким «да-

лекоглядним». Його приклад 
наслідували Анатолій Близ-
нюк, Віктор Погорєлов, Руслан 
Боделан, Станіслав Березкін, 
Юрій Крук…

утаємничені 
обличчя

Своєрідною новиною ниніш-
ніх виборів є величезна кіль-
кість кандидатів під прізви-
щем Дарт Вейдер. Згідно да-
них ЦК, таких зареєстровано 
16. Дев’ятеро з них зареєстро-
вані на мажоритарних округах у 
Києві та Одеській області, інші 
представляють «Інтернет пар-
тію України». Що тут скажеш. 
Кожен розважається, як може…

Наприклад, Партія Регіонів 
начебто взагалі знялася з ви-
борчих перегонів. Втім, коли по-
дивитися на списки так званих 
опозиційних партій, такий ви-
сновок зробити складно.

справжні 
військові в ціні 

Війна породжує нових героїв 
нації і зводить «дутих» авторите-
тів на грішну землю. Ми вже зна-
ємо генерала з відомим прізви-
щем, який утік з поля бою. І часто 
чуємо полковника-політика, який 
жодного разу не побував у зоні 
бойових дій, але критикує усе на-
вколо. Запам’ятали і комбата, ко-
трий за життя став легендою.

Генерала, схоже, ніхто не по-
карає, а двоє останніх йдуть до 
парламенту з хорошими шанса-
ми на успіх. І це теж особливість 
виборчої кампанії. Реальні ко-
мандири добровольчих баталь-
йонів і просто військові, які захи-
щають нашу землю, нині нароз-
хват. Їх зазивали в прохідні місця 
всі провідні політичні сили. І біль-
шість з них прийняла пропозицію 
взяти участь у виборчих перего-
нах. Зрозуміло, що бойового ба-
тальйону в новому парламенті 
не набереться, але чимала гру-
па людей, які пройшли горнило 
справжніх бойових дій, з’явиться 
точно. Чи пройдуть вони випро-
бування мідними трубами і чис-
ленними спокусами української 
політики? Час покаже… 

а на закінчення – дружнє 
побажання. не будьте пасив-
ними, прийдіть на свою ви-
борчу дільницю і проголо-
суйте 26 жовтня. як підраху-
вала громадська організація 
«Опора», повернутися у свої 
кабінети і крісла після вибо-
рів сподіваються 302 діючих 
народних депутата. не дайте 
їм це зробити! 

Чим ближче до дня ви-
борів, тим «спекотні-
ше» на київських ви-
борчих дільницях. Кан-
дидати все більше 
звинувачують один-
одного у нечесних 
прийомах ведення агі-
тації і надають громаді 
різноманітні докази. 

На 223 окрузі дуже активно 
розвінчує «конкурентів» 
Юрій Левченко. Риторика 

кандидата досить грізна. Стик-

нувшись з агітаторами кандида-
та Ольшанського, які заклеюва-
ли своїми плакатами його ого-
лошення, Левченко через Фей-
сбук передав усім «розклейщи-
кам маніпулятивних плакатів», 
що земля горітиме в них під но-
гами і сміттєві баки «здадуться 
їм квіточками».

Природний гнів Левченка мож-
на зрозуміти, якби не одне пи-
тання. Що він планує робити з 
тими, хто заклеює об’яви Павла 
Аніськовича оголошеннями… 
Левченка? Буквально 7 жов-
тня, саме за участі цих невідо-
мих була спроба зірвати зустрічі 
Аніськовича з виборцями. Май-
же всі запрошення на зустріч, 

розклеєні на невеликому маси-
ві в межах проспект Перемоги 
– провулок Політехнічний – ву-
лиця Борщагівська заліпили за-
прошеннями Юрія Левченка.

Як написав на своїй ФБ-
сторіночці Аніськович: «Все було 
б нічого, врешті-решт на війні, як 
на війні (якщо хтось хоче бачити 
у виборах військові дії). Та є одне 
«але»: заліплено запрошеннями 
кандидата, який більше за всіх 
скаржиться, що заклеюють його 
агітацію, зривають його плакати 
тощо. Згадався анекдот про ви-
падок в лазні: «Абраме Ісаакови-
чу! Ви або зніміть хрестика, або 
труси одягніть».

Влас. інф
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до РоЗдуму

Позачерговими парламентськими 
виборами українців вже не 
здивувати – ще сумноз-
вісний президент Віктор 
Ющенко, на великий по-
див народу, збирався з 
духом і розпускав Вер-
ховну Раду. Але то були 
політичні ігри навіть не са-
мого Ющенка, а його най-
ближчого оточення і ко-
ристі країні вони не прино-
сили. 

НЕ ДАЙТЕ ЇМ 
ПОВЕРНУТИСЯ

Або хрест, або труси
Репліка

МОВОЮ ФАКТІВ 
За симпатії українців боротимуться 6 627 кандида-
тів, 3 121 з них балотуються від політичних партій. 

Всього участь у передвиборчих перегонах, за даними сай-
ту ЦВК, бере 52 партії. Але у виборчому бюлетені  їх буде  
лише 29. Решта - висуванці на мажоритарних округах. 

Найактивнішою в своєму бажанні поборотися за пра-
во опинитися в парламенті на мажоритарних округах є пар-
тія «Народний фронт» — 221 кандидат. У Олега Ляшка — 220 
«радикалів». Блок Петра Порошенка має 193 висуванця, а у 
Юлії Тимошенко таких зібралося 213. Комуністи записали в 
свій список 205 осіб.
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СтОличні іннОвації
 
Серед перспективних напрям-

ків депутатської діяльності – від-
новлення районних рад в Києві 
(Аніськович П., Кучер А., Пили-
пишин В.), ліквідація РДА і утво-
рення виконкомів (Аніськович 
П., Левченко Ю.), двотурові ви-
бори Київського міського голови 
(Аніськович П.), зарахування до 
київського бюджету від 50% (Пи-
липишин В.) до 100% (Сідіропу-
ло К.) коштів від податку фізо-
сіб. Депутати обіцяють «благоу-
стрій територій, капітальний ре-
монт житлового фонду, будівни-
цтво нових дитячих та спортив-
них майданчиків, будівництво 
нових шкіл, дитячих садочків» 
(Пилипишин В.), «аудит місь-
кої нерухомості та повернення у 
власність міської громади неза-
конно приватизованих об’єктів, 
земель» (Аніськович П.), недо-
пущення підвищення тарифів на 
комунальні послуги (Пліцин І.). 

Кандидати обіцяють вирішити 
проблему заторів шляхом впро-
вадження системи керування 
роботи світлофорів у місті (Оме-
льянчук О.), а також перейма-
ються архітектурою Києва, про-
понуючи «створити та розшири-
ти заповідну зону Старовинного 
Києва із забороною будівництва 
об’єктів, що не відповідають ар-
хітектурному ансамблю центра 
міста» (Бабишен О.). Є й ті, що 
«захищатимуть перлину столиці 

– Андріївський узвіз... депутат-
ськими запитами щодо незакон-
ного будівництва» (Гладчук В.)

ПОкращення на ОкрУзі
 
Безпосередньо округом пе-

реймаються лише кілька пре-
тендентів на місце у ВР. Так, 
першочерговими проблема 
шевченківців за версією канди-
датів є ремонт доріг (Захаренко 
К.), ремонт ліфтів та озеленен-
ня проспекту Перемоги (Лебе-
дівський В.) та стан житлового 
фонду району (Аніськович П.). 

В той час, як деякі кандида-
ти заявляють про «не фінансу-
вання «відродження Донбасу»: 
туди, де нема української вла-
ди – жодної копійки не повинно 
надходити з державного бюдже-
ту!» (Аніськович П.), є й ті, які 
ініціюватимуть «Національний 
план відродження Донбасу» (За-
точна С.).

«Домоклів меч» люстрації де-
які відчувають вже зараз: канди-
дат пропонує «зупинити бездум-
не переслідування державних 
службовців та політичних опо-
нентів під гаслами люстрації» 
(Заточна С.)

Двоє депутатів – обидва з од-
наковим прізвищем, ініціюва-
тимуть в Раді повернення  гра-
фи «національність» в пас-
порті (Левченко Ю, Левчен-
ко Ю.). Один з кандидатів обі-
цяє «зобов’язати всіх держслуж-

бовців вживати українську мову 
на роботі та під час публічних 
виступів» (Левченко Ю.).

гУМОр

В час кризи та війни, один з 
обранців обіцяє «визнати бага-
тодітними сім’ї, в яких двоє ді-
тей,... з відповідною допомо-
гою» (Моляр І.). Балотуючись 
по міському столичному окру-
гу,  є депутат, котрий  декларує 
«забезпечення державної під-
тримки сільського господарства 
та забезпечення державного за-
мовлення на продукцію аграрно-
го сектору» (Дячук Ю.). Без по-
смішки не можна реагувати на 
обіцянку кандидата голосува-
ти тільки після ознайомлення 
з думкою виборців (Дячук Ю.) 
та  безглуздою впевненістю, що 
«більше комуністів у Верховній 
Раді – більше Соціальної спра-
ведливості!» (Пліцин І.). Почуття 
гумору є і в кандидатів, які обі-
цяють «омолодження вищих ке-
рівних органів держави, апара-
ту державних службовців» (Не-
чепорук Д.), та знищення репе-
титорства (Орлів М.).

ФантаСтика

Зменшити кількість народних 
депутатів (Дяченко І.) у неісную-
чій райраді Шевченківського ра-
йону, «знизити до мінімуму кіль-
кість дозволів і ліцензій для ма-

лого бізнесу» (Кучер А.), взя-
ти під депутатський контроль 
«оптимізацію паркування та роз-
міщення зовнішньої реклами» у 
Старокиївському мікрорайоні 
(Лебедівський В.) – все це жива 
уява шевченківських кандидатів 
у нардепи. 

Є кандидат,  який йде в нарде-
пи задля створення «унікально-
го інтернет-порталу для грома-
дян і бізнесменів «Безкоштовне 
вивчення іноземних мов» (Вей-
дер Дарт). Як фентезі, тільки у 
жанрі «екшен», є обіцянка при-
рівняти у кримінальному зако-
нодавстві незаконне здійснен-
ня абортів до замаху на вбив-
ство (Левченко Ю.) та «знищити 
хабарництво за допомогою сус-
пільного антикорупційного кор-
пусу Радикальної партії... та тех-
ніки провокування хабарів» (Мо-
ляр І.).

ОСОбиСте 

Один з кандидатів пообіцяв, 
у разі обрання, особисто «РА-
ЗОМ З ВАМИ буду відстоювати 
Київ від агресора, не  гріючись 
у сховищі, а саме на передовій» 
(Сусленський П.), а інший, за ра-
хунок відпустки, здійснювати мі-
сячну волонтерську роботу на 
благо народу України (Шмигін І.)

Програми читала 
Марія остролуцька

СтОличні іннОвації

Контент-аналіз програм кандидатів–мажоритарників, 
які йдуть на вибори за підтримки політичних партій  і са-
мовисуванцями, здебільшого демонструє відстроне-
ність кандидатів від проблематики округу. Лише семе-
ро, з 32 заявлених у Шевченківському районі, у сво-
їх передвиборчих програмах приділяють увагу (згаду-
ють) Києву і своєму округу. Більшість копіює програм-
ні документи партій та обмежується загальними фраза-
ми. Це значить, що балотуючись, кандидати не аналізу-
ють потреби своїх виборців. А підчас складається 
враження, що деякі з них навіть не розуміють суті 
своїх майбутніх повноважень.

Спочатку було СловоХто на перемогу?

 Округ №223 у Шевченків-
ському районі столиці відомий 
виборами у стилі «баттл» між 
екс-головою району Пилипиши-
ним і «свободівцем» Левченком. 
 Наразі, ЦВК зареєструва-

ло 32 кандидати в народні де-
путати на виборах до Верховної 
Ради 26 жовтня 2014р. Наймо-
лодшому кандидату — 23 роки, 
він балотується від «Інтернет 
партії України». Найстаршому – 
61 рік, це кандидатка-пенсіонер 
від Політичної партії «СІРІУС».
 Серед претендентів – тре-

тина жінки (7 з 32 зареєстрова-
них), більшість кандидатів (20 
осіб) – безпартійні; 30 претен-
дентів мають вищу освіту, один 
є професором, один – з серед-
ньою спеціальною освітою. Та-
кож, серед майбутніх парламен-
таріїв 6 тимчасово непрацюючих 
та  двоє пенсіонерів. 
 Основні претенденти на 

перемогу в окрузі: Віктор Пили-
пишин (самовисуванець), Юрій 
Левченко (Свобода), Павло Ані-
ськович (самовисуванець, член 
«ВО «Батьківщина»). 
 Юрій Левченко,  депутат 

Київради, балотуватиметься по 
округу вчетверте за останні два  
роки: вибори до ВР 2012р, по-
вторні вибори до ВР 2013р, міс-
цеві вибори 2014р. Він, за сло-
вами мешканців шевченківсько-
го району є «вічним» непрохід-
ним кандидатом по округу. 
 Віктор Пилипишин, нар-

деп, (депутатська група «Суве-
ренна європейська Україна»), 
екс-голова Шевченківського ра-
йону, лідер громадської органі-
зації «Кияни передусім». Шев-
ченківський район – давнє поле 
діяльності Пилипишина. 
 Павло Аніськович, без гуч-

них посад і депутатства, військо-
вий пенсіонер, відомий шевчен-
ківцям як голова районного осе-
редку партії «Батьківщина». 

Влас. інф.

пеРсоНаліїї

Український народ від ви-
борів до виборів живе 
сподіваннями. Два роки 
тому партії перед чер-
говими виборами чуй-
но відгукувалися на оче-
видні потреби суспіль-
ства - рівень злочиннос-
ті, боротьбу з корупцією, 
проблеми цін (в тому чис-
лі на комунальні послуги) 
медичне обслуговуван-
ня, підвищення заробітної 
плати. 

Те, що є істотно важливим для міль-
йонів українців, в програмах  партій, що 
увійшли до Парламенту у 2012р., згаду-
валося ледь-ледь. Так, ситуація щодо 
цін на послуги ЖКГ, в «УДАРі» відзна-
чалася лише узагальненими пунктами,  
ОО «Батьківщина» пропонувала вирі-
шити всі проблеми за рахунок газу влас-
ного видобутку, «Свобода» пропонувала 
врегулювання цін на комуналку за ра-
хунок повернення до комунальної влас-
ності монополістів-постачальників по-
слуг. 

Темі підвищення рівня зарплат, пенсій, 
стипендій, скороченню безробіття партії 
протиставляли обіцянки скасувати пен-
сійну реформу (ОО, КПУ, «Свобода»). 
До речі, чинну й нині. А також, спро-
щення системи оподаткування – всі по-
різному. Найбільш радикальною в цьо-

му питанні була знову «Свобода», поо-
біцявши скасувати Податковий кодекс в 
цілому і ПДВ зокрема. 

Натомість, кожна партія приділила час 
модним темам, на зразок боротьби з ко-
рупцією, позаблокового статусу України, 
російської мови, захисту малого і серед-
нього бізнесу. 

Тут серед виконаних програмних 
зобов’язань можна назвати реаліза-
цію люстраційної кампанії, виписаної в 
«УДАРі», особистого голосування депу-
татів від ОО «Батьківщина». Серед не-
виконаних – скасування усілякого роду 
недоторканності від КПУ і «Свободи». 
Також, українці були розчаровані не-
виконаними обіцянками «свободівців» 
ввести виборність суддів місцевого рів-
ня та розігнати обласні та районні адмі-
ністрації. 

Короткий аналіз передвиборчих про-
грам партій-фаворитів минулих вибо-
рів, які йдуть до Верховної Ради знову, 
деякі у ново-брендованому варіанті, ви-
явив схожість та взаємозамінність пла-
нів їх законотворчої роботи. Враховую-
чи відсутність ймовірної відповідальнос-
ті за невиконання передвиборчих пла-
нів, партії заграють з виборцями відвер-
тим марнослів’ям. 

Від виборів до виборів політики і їх ко-
манди готові обіцяти і підвищення зарп-
лат, і податкове щастя, і соціальну тур-
боту, і націоналізацію майна вітчизня-
них олігархів. З однією метою – пере-
могти. Не забувайте про це, коли буде-
те робити відмітку у бюлетені для голо-
сування...

олександр сМИк

Обіцянка цяцянка
НаРодНиЙ коНтРоль
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заборона

З 24 вересня у Києві набула чин-
ності заборона на роботу кіосків 
з 22:00 до 8 ранку в будні дні і 
після 23:00 у вихідні та свята. 
Оскільки КМДА обіцяла надати 
час на адаптацію до нових умов 
торгівлі, ми зачекали два тижні і 
лише після цього вирішили пере-
вірити, як виконуються постано-
ви нової Київради. 

Ïершим на нашому маршруті тра-
пився кіоск, який розташувався на 

зупинці трамваю на розі вулиць Äегтя-
рівсько¿ і Çоологічно¿. Âласне, це була 
крита зупинка з прилаштованим до не¿ 
кіоском (зараз таких чимало по Êиєву). 
Öей ÌÀÔ не працював, але згідно забо-
рони його існування взагалі віднині 
має бути припинено, оскільки виріше-
но не дозволяти роботу кіосків у 20-ме-
тровій зоні від зупинок громадського 
транспорту, перехресть, пам’ятників 
і підземних переходів. Îтже, тут не 
можна торгувати навіть вдень?

Äалі ми перевірили ÌÀÔ на ßкіра. 
Òеж зачинено. Çате трохи подалі від 
перетину вулиць Áілорусько¿ і ßкіра 
кіоск працював. Ïостоявши біля нього 
протягом 15 хвилин, ми помітили, ùо 
торгівля була дуже квола. Ëише один 
хлопчина купив за цей час дешеву лі-
трову пляшку пива. Íе густо.

Ïотім ми пройшли у бік метро 
«Ëук’янівська» і на розі вулиць Áіло-
русько¿ та Äовнар-Çапольского теж на-
дибали замкнений кіоск. Ïовсюди було 
тихо і порожньо. Âтім, якùо пройти 
трохи вгору по Äовнар-Çапольського, 
можна легко знайти невеличку крам-
ничку, де торгівля після одинадцяти 
досить активна.

Ùоправда, ми не зупинялись біля 
крамниці, а вийшли на перетин 
Äовнар-Çапольского з Äегтярівською і 
вже там знайшли справжню оазу ÌÀ-
Ôівсько¿ нічно¿ торгівлі. Áіля кіос-
ку, ùо розташувався на зупинці трам-
ваю, юрмилась невеличка компанія і 
досить голосно з’ясовувала, чим уман-
ське пиво краùе «Îболонського». Ïо-
ряд з компанією розташувалось трій-
ко дівчат. Þні леді міцно затискали у 
руках по пляшці пива і тихенько ùось 
обговорювали. À біля віконечка кіос-
ку періодами вишиковувалась черга за 
цигарками та пивом. Çрозуміло, ùо ви-
конувати постанову про заборону тор-
гівлі після 22-00 тут ніхто не збирався. 

Òаким чином, за досить невеликий 
проміжок часу після 23-¿ години ми 
встигли перевірити п’ять кіосків, лише 
два з яких працювало. À ùе бачили два 
квіткові ÌÀÔи (обидва зачинені). Íа 
нашу думку, не працювали усі кіоски 
не тому, ùо була оголошена заборона, 
а кожен зі сво¿х власних причин. À ті, 
де торгівля тривала і після десято¿ ве-
чора, зовсім не боялися перевірок.

Îтже, ùо маємо за результатами 
рейду? Çаборона нічно¿ торгівлі у ÌÀ-
Ôах (до восьмо¿ ранку) поставила за 
межу закону роботу газетних кіосків і 
продавців квітів але мало вплинула на 
торгівлю пивом. Òі, хто звик чаркува-
тися опівночі, так і вештаються вули-
цями столиці напідпитку. À великі сі-
тьові супермаркети і маленькі крам-
нички надають такий вибір алкоголю, 
ùо  жоден кіоск конкурувати з ними не 
може. Òож не дивно, ùо Êи¿врада вже 
готує поправки і роз’яснення до свого 
розпорядження. Àдже відомо, ùо у за-
боронених плодів смак відразу покра-
ùується.

олексій староВоЙт

ФотоФакт РеЙд «вк»

Зараз вже не всі й при-
гадають, що будівни-
цтво «Львівської брами» 
розпочалось наприкінці 

восьмидесятих років і тривало 
до 1996, коли керівництво ви-
рішило відмовитись від про-

кладення виходу зі станції на 
Львівську площу. Досить велика 
глибина залягання (близько 90 
метрів), нестаток коштів та не 
вирішені питання з реконструк-
цією Львівської площі призвели 
до того, що станція живе своїм 

підземним життям і тішить різно-
манітних дігерів. 

Щоб таки відкрити вихід з 
«Львівської брами» потрібно 
хоча б півтора-два роки. Тому 
останні заяви про введення в 
експлуатацію «Золотих воріт» у 

1915 вже втратили актуальність, 
оскільки на станції для цього ні-
чого не робиться. Тому більшості 
киян залишається лише на фото 
побачити, про яку станцію мріяли  
архітектори, і якою вона є зараз.

дмитро  Федоренко

Станція-привид
Про станцію метро «Львівська брама» написано і сказано так багато, що складно 
вже щось додати. Гучні заяви очільників міста про терміни введення в експлуата-
цію станції так і лишилися  заявами. Тож майже два десятиліття вагони метропо-
літену трохи зменшують швидкість, проносячись повз «Львівську браму», і пря-
мують до діючих станцій. 

 подоРожуЄмо РаЗом

у минулому
А все почалось у 1899 році, 

коли київська Дума виріши-
ла приєднати до міста ділянку 
Брест Литовського шосе (за-
раз – проспект Перемоги). Ви-
діливши під це рішення майже 
63 гектара землі, влада почала 
облаштування. За задумом упо-
рядників, основною відмінністю 
створюваного парку від інших 
мало стати прокладення у ньо-
му алей для прогулянок на авто 
та верхи на конях. Зараз одна з 
алей з’єднує  проспект Перемо-
ги з вулицею Дегтярівською.

Масова висадка дерев у пар-
ку відбулась у 1902 році, коли 
вихованці гімназій та училищ  
особисто саджали кожен своє 
дерево, щоб у подальшому до-
глядати його власноруч. Тоді і 
з’явилося на цій землі більш як 
дві тисячі дерев, які були пода-
ровані киянам садівниками Кріс-
тером та Вессером.

Прогулянки парком Пушкіна 
тривали не довго, оскільки роз-
почалась Перша світова війна, 
а потім революція, після якої 
Україну охопила кривава гро-
мадянська війна. А тим часом 
дерева потихеньку підростали, 
алеї захаращувалися. На гілках 

з’явилося різноманітне птаство, 
білки повсюди влаштовували 
свої таємні схованки. Так вони 
і дочекалися наприкінці Великої 
Вітчизняної приїзду маршала 
Жукова, який урочисто відкрив 
виставку трофейної техніки ні-
мецької армії. 

сьогодні
Аж до шістдесятих років «Ти-

гри» і «Пантери» приваблю-
вали відвідувачів. А в 1962-му 
парк, нарешті, отримав гарний 
пам’ятник Пушкіну. Відтоді біля 
поета закохані призначали ро-
мантичні побачення, оскіль-
ки місця для усамітнення  було 
вдосталь.

Зараз на території парку за 
чиїмось дивним задумом ужи-
ваються ресторан сирійської 
кухні «Шам», храм української 
православної церкви святителя 
Луки Кримського та виставковий 
павільон «АККО Інтернешнл». 
У минулому році Департамент 
градобудівництва та архітектури  
задумав було оформити парк 
скульптурами з казок Пушкіна і 
перетворити його на культурно-
розважальний майданчик для 
дітей, але нічого з того не ви-
йшло.

Зате обабіч лівого краю парку 
росте величезний за довжиною 
житловий комплекс «Crystal 
Park», а для дітей облаштува-
ли невеличкий майданчик, де 
малюки можуть побавитися на 
гойдалках і драбинах. Непода-
лік, на заасфальтованому май-
данчику проходять змагання зі 
стрітболу (вуличний баскетбол). 
Ото й усі принади. 

За більш як сто років існуван-
ня парк втратив дві третини сво-
єї площі, алеї під широкими кро-
нами практично зникли, обабіч 
лівого краю любителі шашликів 
та горілки облаштували собі міс-
ця під імпровізовані пікніки. А у 
глибоких хащах, на самому краї 
паркової території, власники до-
машніх тварин створили кладо-
вище для своїх котів та собак. 

Залишаючи парк я подумав: от 
би зібралися нащадки тих гімна-

зистів, що висаджували у 1902 
році дуби та липи на цій землі і 
навели там порядок. Та чи лиши-
лися вони у нашому місті?..

олег БоГданоВ, 
фото автора

Парк для автомобілістів
Тисячі киян щодня проминають пам’ятник Пуш-
кіну, який поважно сидить при вході до одно-
йменного парку і навіть не здогадуються, що 
сам парк виник на шістдесят років раніше, ніж 
постамент поету.

«львівська брама» упроекті… … і в реальності

не всім до вподоби новий паркан у парку. навіть дерева намагаються 
його атакувати

ноу-хау «Пушкінського» – 
піаніно на відкритому повітрі
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Після закінчення періоду рес-
публіканського правління Рим-
ська держава перетворилася 
на величезну імперію з коло-
ніями в Європі, Африці та Азії. 
Культурні та політичні інститути 
Риму справляли помітний вплив 
на розвиток мови, релігії, архі-
тектури, філософії, права і ба-
гато в чому визначали держав-
ний устрій багатьох країн. Осо-
бливо це стосувалось народів 
Західної і Центральної Європи, 
Малої Азії та Північної Африки. 
Втім, попри безперечну прогре-
сивність римського права, деякі 
закони того часу зараз виклика-
ють щирий сміх.

Наприклад, один з них 
зобов’язував повій фарбувати во-
лосся у світлий або рудий колір. 
А все через те, що численні по-
ходи римського війська напо-
внили Вічне місто полоненими 
жінками з Німеччини та Галлії. 
Багато з них потрапляло у бу-
динки розпусти. І, оскільки се-
ред полонених жінок  переважа-
ли блондинки і руді, через дея-

кий час був виданий закон, що 
зобов’язав абсолютно всіх рим-
ських «жриць кохання» пере-
фарбувати волосся у світлий ко-
лір (або в рудий), щоб таким чи-
ном відрізнятися  від «порядних 
брюнеток».

До речі, існує думка, що саме 
з тих часів чоловіки підсвідомо 
вважають блондинок більш до-
ступними, ніж жінок з темним 
волоссям. І хто б міг подумати!

олена Моцна.
Фото nevsepic.com.ua

отакої

аНекдоти

каРикатуРа

• • •
1 вересня 2014 року росій-

ські школярі масово писали 
твір на тему: «Як я провів літо 
на Керченській переправі». 

• • •
– А хто прийшов додому о 

п’ятій ранку?
– Люба, це кіт. Я йому двері 

відчиняв.
• • •

Дочка (6 років) :
– Матусю, ти сьогодні така 

красива!
– Ах, дякую, моя пташечка!
Дочка (16 років) :
– Мам, ти сьогодні така кра-

сива!
– Скільки?

• • •
Дружина вранці чоловіку: 
– Милий, вставай, я тобі 

кашу зварила. 
– А з чого? 
– З пельменів...

• • •
Книга скарг в невеликому 

курортному іспанському готе-
лі. Американці пишуть:

«Жахливий готель! У ліфтах 
страшенно смердить куре-
вом!»

Росіяни:
«Класний готель, але у ліф-

тах чомусь забороняється 
їздити в смокінгу. Так всюди і 
написано: «No smoking!». До-
бре, хоч курити можна».

• Кожен рік Сонце стає легше на 360 
мільйонів тонн.

• Щорічно на землі осли вбивають 
більше людей, ніж гине в авіакатастро-
фах.

• У середньому, 100 чоловік щорічно 
гинуть, подавившись кульковою ручкою.

• Кожного року гине дві з половиною 
тисячі  «ліворуких» людей,  які викорис-
товують вироби, призначені для тих, у 
кого головною є правиця.

• Приблизно три тисячі років тому 
середній термін життя єгиптян складав 
лише 30 років.

І хто б міг подумати!

ЦікавиНки

гоРоскоп На жовтеНь

Овен. Велика ймовір-
ність  психологічного дис-
комфорту, пов’язаного  з 

напруженими стосунками на робо-
ті  і вдома.  Можливі проблеми зі 
здоров’ям через величезний обсяг 
справ.

тілець. Можливі непри-
ємності, пов’язані з р обо-
тою комунальних служб. 
На роботі аврал . Щоб ви-

тримати ці випробування, знадо-
биться витримка. У подальшому 
ситуація покращиться.

близнюки. На робо-
ті  невеликі успіхи . Коха-
на людина буде уважною. 

Можлива цікава інформацію про 
додатковий заробіток.

рак. Намагайтеся зосе-
редитись на позитивних 
моментах. У сімейному 
житті  все стабільно. Ціл-

ком імовірно , що наприкінці місяця 
вас чекає  невелика екскурсія.

лев. Намагайтеся в тру-
довому колективі  менше 
качати права і доводи-

ти оточуючим, що тільки ваша точ-
ка зору вірна . З матеріальної точки 
зору місяць буде стабільним.

Діва. Успішний період 
для вирішення будь-яких 
справ. Здоров’я потребує 
підвищеної уваги. Не об-

ражайте домашніх – це ваш надій-
ний тил.

терези. Зумієте обхо-
дити гострі кути і уникати 
конфліктів . Не ігноруйте 
поради старших родичів, 

не відмовляйтеся від допомоги. В 
особистому житті наближається 
романтичний період.

СкОрПіОн. Не всі плани 
вдасться реалізувати. Не 
переживайте, краще про-
ведіть  час з друзями,  при-

ємні спогади додадуть оптимізму.

Стрілець. Є ймовір-
ність, що ви можете роз-
раховувати на підвищен-
ня по службі. Фінансо-

ве становище стабілізується, а на-
прикінці місяця  отримаєте очікува-
ні гарні новини.

кОзеріг. Час сплати 
давніх рахунків і про-
студних захворювань. В 
останній тиждень жовтня 

буде можливість провести кілька 
днів на природі. Це допоможе від-
новитися.

вОДОлій. Напружений 
період спаде наприкінці 
місяця, домашні пробле-
ми вирішите за допомо-

гою членів родини. Матеріальне 
становище стабільне, тож придба-
єте щось для душі.

риби. Будьте обережні з 
фінансами. Багатьом ва-
шим ідеям зараз не дано 
здійснитися. Якщо ваша 

думка не збігається з оточенням, 
залиште її при собі. Ще не час її 
оголошувати. 

кРосвоРд

По горизонталi:
5. Джерело знань. 7. Книжка для першокласника. 9. Те, що приго-

товлено для їжi. 13. Турбота, захист. 14. Величина, кiлькiсть. 15. Оди-
ниця довжини. 17. Дорога, обабiч якої посадженi ряди дерев чи кущiв. 
20. Вияв ласки, поваги. 21. Обкладинка для паперу з картону. 22. Ко-
лючий бур’ян. 23. Обряд, церемонiя вступу в шлюб. 26. Сорт яблук. 
28. Окремий знiмок на кiноплiвцi. 29. Вогнище. 30. Диван без спин-
ки. 31. Груба тканина з товстої пряжi льону чи конопель. 32. Сумiш 
кiлькох металiв. 35. Невелике судно. 36. Дитячий табiр на березi Чор-
ного моря. 37. Заплетене волосся. 39. Спосіб ведення бухгалтерсько-
го обліку. 42. Той, хто здiйснює польоти в космос. 43. Український на-
ціональний продукт. 44. Атмосфернi опади. 45. Сукупнiсть усiх партiй 
багатоголосого музикального твору. 48. Одежа православного духо-
венства. 50. П’єса В.Маяковського. 51. Пристрiй для закривання чого-
небудь ключем. 52. Різновид виділки шкіри. 53. Дерево з бiлою корою, 
оспіване в піснях. 56. Сумка, чемодан. 57. Домашнє взуття.

По вертикалi:
1. Мiра землi, що дорiвнює 4047 м кв. 2. Чоловiк, хлопець по 

вiдношенню до своїх батькiв. 3. Найнижчий чоловiчий голос. 4. Вико-
навець ролей в театрi i кiно. 6. Зла баба, вiдьма. 8. Повiдомлення про 
операцiю з грiшми (бух. термiн). 10. Густа маса з муки. 11. Римський 
імператор з династії Юліїв-Клавдіїв. 12. Те, що офiцiйно пiдтверджує 
особу пред’явника. 15. Самка у бджiл. 16. Автомобiль з лiчильником. 
18. Прояв нiжностi, привiтне вiдношення. 19. Закам’янiла смола жов-
того кольору. 24. Дитячi роки. 25. Вiдомий кiноартист («Раба кохан-
ня»). 27. Сестра жiнки. 28. Дерев’яний валик для розкачування тiста. 
33. Роздiл мовознавства. 34. Роздiл фiзики про магнiтнi явища. 37. 
Той, хто косить траву. 38. Корм для худоби. 40. Почуття легкого смут-
ку. 41. Родичi, члени сiм’ї. 46. Дорогоцiнний камiнь. 47. Низький бар’єр 
уздовж авансцени. 49. Сильне збудження. 50. Знаряддя погонича. 
54. Документ, що засвiдчує що-небудь. 55. Купiвля i продаж товару 
партiями, великою кiлькiстю. 56. Чотириколiсний транспортний засiб 
для перевезення вантажiв кiньми.

Відповіді на кросворд
По горизонталi: 5. Книга. 7. Буквар. 9. Страва. 13. Опiка. 14. Обсяг. 15. Метр. 17. 

Алея. 20. Поцiлунок. 21. Тека. 22. Осот. 23. Одруження. 26. Анiс. 28. Кадр. 29. Ватра. 
30. Тахта. 31. Рядно. 32. Сплав. 35. Катер. 36. Артек. 37. Коса. 39. Ажур. 42. Космонавт. 
43. Сало. 44. Град. 45. Партитура. 48. Ряса. 50. Баня. 51. Замок. 52. Замша. 53. Бере-
за. 56. Валiза. 57. Капцi.

По вертикалi: 1. Акр. 2. Син. 3. Бас. 4. Актор. 6. Карга. 8. Авiзо. 10. Тiсто. 11. 
Калiгула. 12. Документ. 15. Матка. 16. Таксi. 18. Ласка. 19. Янтар. 24. Дитинство. 25. На-
хапетов. 27. Своячка. 28. Качалка. 33. Граматика. 34. Магнетизм. 37. Косар. 38. Силос. 
40. Журба. 41. Рiдня. 46. Алмаз. 47. Рампа. 49. Азарт. 50. Батiг. 54. Акт. 55. Опт. 56. Вiз.

головне –  
не помилитись 

у виборі!

наші канДиДати


