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Вітання Віталія Кличка 
до Дня захисника України
Дорогі українські 
воїни, ветерани, 
добровольці, 
медики 
та волонтери!

14 жовтня, у День Покрови Пре-
святої Борородиці ми відзначаємо 
велике і важливе свято – День за-
хисника України!

Найцінніше, що має україн-
ський народ – право жити у вільній 
і незалежній державі. І цим правом 
ми завдячуємо Вам – військовим 
Збройних сил України, доброволь-
цям, медикам і волонтерам, які 
у складний доя України час стали 
на захист нашої держави.

Ваш героїзм та відвага, що-
денний подвиг в ім’я України – на 
передовій і в тилу, дозволили зу-
пинити агресію ворога та зберег-
ти незалежність нашої держави. 
Імена кожного захисника будуть 
закарбовані у сучасній історії 
України, а вдячність нинішнього 
і прийдешніх поколінь – стануть 
визнанням Вашої історичної місії!

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять 
тих, хто віддав своє життя за свобо-
ду і незалежність України. В різні 
часи – від українського козацтва 
до сьогодні. 

З початку війни на Сході у 2014 
році на захист України вирушили 

понад 31 тисяча киян, 397 з них не 
повернулися живими...

Ми пам’ятаємо всіх героїв 
і підтримуємо їх сім’ї. Ми схи-
ляємося перед подвигом най-
кращих патріотів. І шануємо 
живих героїв.

Україна переможе! І стане успіш-
ною європейською державою.

Нехай Господь оберігає наших 
захисників!

Слава Україні!

Ваш Віталій Кличко

На захист та потреби медиків столична влада 
додатково виділила 30 мільйонів гривень
Столична влада днями виділила з резервного 
фонду бюджету міста 30 млн гривень на 
закупівлю засобів індивідуального захисту 
для медиків комунальних медзакладів.

Про це мер Києва Віталій 
Кличко повідомив під час онлайн 
пресконференції.

«Ми надалі працюємо і над 
збільшенням ліжок у медзакладах 
для лікування хворих на 
COVID-19, і над забезпеченням 
лікарень та медиків усім необ-
хідним. Хочу повідомити, що 
днями місто додатково виділило 
з резервного фонду столиці май-
же 30 млн гривень. Це кошти на 
закупівлю комунальними медза-
кладами засобів індивідуального 
захисту. За виділені кошти для 
медзакладів закуплять костю-
ми біологічного захисту, бахіли, 
ізоляційні одноразові медичні 
халати, маски, медичні рукавички 
та захисні щитки», – підкреслив 
Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що лікарі 
сьогодні ризикують найбільше, бо 

перебувають у контакті з хворими 
пацієнтами. Тому, щоб захистити 
себе та запобігти передачі інфек-
ції, медики повинні дотримувати-
ся правил інфекційного контролю 
та використання засобів індивіду-
ального захисту. Закупівля таких 
засобів, за словами мера, дозво-
лить зменшити розповсюдження 
захворюваності серед медичних 
працівників.

Віталій Кличко нагадав, що на-
прикінці березня місто виділило 
понад 260 млн грн із резервного 
фонду бюджету столиці на заходи 
з протидії поширенню коронаві-
русу. Тоді за ці кошти для лікарень 
придбали засоби індивідуального 
захисту, необхідне обладнання та 
ліки. Окремо місто також виділяє 
гроші на ремонт систем постачан-
ня кисню в лікарнях та закупівлю 
кисневих концентраторів.

«Ми сьогодні робимо все, щоб за-
хистити киян від розповсюдження 
вірусу. І щоб надавати необхідну 
допомогу хворим на COVID-19. 
Але тут важливі спільні зусилля 
і місцевої влади, і державної. Від-
окремлено діяти в такій ситуації не 
вийде. Адже йдеться про здоров’я і 
життя людей. Тому я і звернувся 
до прем’єра та до міністра охоро-
ни здоров’я – виконати обіцянки. 
І надати ліжковий фонд і фахівців 
для лікування хворих на корона-
вірус у державних медустановах, 
розташованих у Києві. Зокрема, 
у закладах Національної академії 
медичних наук, МОЗу та відомчих 

медзакладах. Ці заклади, підкреслю, 
знаходяться в столиці. У них є понад 
11 тисяч ліжкомісць. Бо зараз поча-
ли говорити про мобільні госпіталі. 
Але де логіка, якщо є стільки віль-
них місць у медзакладах, де є всі 
умови і кваліфікований персонал?! 
Та відповіді на моє звернення місто 
досі не отримало», – наголосив 
Віталій Кличко.

Він також повідомив, що сьо-
годні у стаціонарах столичних ме-
дзакладів лікуються 1 787 хворих 
на коронавірус.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Київ знову 
в помаранчевій 
зоні
З 12 жовтня 
столицю повернули 
в помаранчеву зону 
карантину.

9 жовтня відбулося позачер-
гове засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, 
на якій визначено нове епідеміч-
не зонування, яке вступило в дію 
12 жовтня.

До червоної зони буде віднесено 
місто Канів Черкаської області та 
місто Суми Сумської області. Київ 
із жовтої перейшов до помаран-
чевої зони.

Входження у «помаранчеву» 
зону епідеміологічної небезпеки 
передбачає наступні обмеження. 
Проведення масових (культур-
них, спортивних, соціальних, 
релігійних, та інших) заходів 
дозволене за участі не більше 
220 осіб. Одна особа на 10 кв. 
метрів площі будівлі. Заборонена 
діяльність закладів, що надають 
послуги з розміщення, окрім 
готелів. Відвідування групових 
занять у професійних та вищих 
навчальних закладах освіти 
дозволене групами не більше 
20 осіб.

Проведення медзакладами пла-
нових госпіталізацій теж тимча-
сово обмежене. Це не стосується 
надання медичної допомоги ва-
гітним, новонародженим, паці-
єнтам з онкозахворюваннями, 
паліативним хворим та випадків, 
коли є ризик для життя пацієнта. 
Заборонена діяльність спортивних 
залів та фітнес-центрів, крім за-
кладів, що можуть забезпечити 
відвідування не більше 1 особи на 
10 кв. м приміщення. Заборонений 
прийом дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку – са-
наторіїв і таборів у столиці та пе-
редмісті. Перевезення пасажирів 
автомобільним та міським громад-
ським транспортом здійснюється 
тільки в кількості 50% місць для 
сидіння.

Через складну епідеміологічну 
ситуацію з коронавірусом, у Києві 
з 12 жовтня всі центри обслугову-
вання споживачів ПрАТ «АК «Київ-
водоканал» припиняють особистий 
прийом абонентів. На підприємстві 
наголошують, що більшість пи-
тань, які стосується роботи місь-
кого водоканалу, кияни можуть 
вирішити дистанційно. Зокрема, 
на сайті vodokanal.kiev.ua, або за 
телефоном: 1581 (цілодобово для 
стаціонарних міських телефонів), 
(044) 200–73-01 (цілодобово для 
дзвінків з мобільного).

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Георгій КУНАХ: «Наше 
завдання – допомогти 
усім, хто ризикував 
життям заради нас»

Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО працює 
у столиці вже третій рік. Нещодавно Центр змінив адресу, і переїхав на 
вулицю Хрещатик, 25.

У Центрі ветерани можуть отримати фахову консультацію та допомогу 
різного спектру – від психологічної підтримки до фінансування складної 
операції чи придбання житла. Уже два роки Центр очолює Георгій Кунах. 
У 2014–2015 рр. він також брав участь у бойових діях на Донбасі, тому 
знає, чого потребують демобілізовані хлопці та їхні сім’ї.

Журналістка «Вечірнього Києва» розмовляла із директором КБУ 
«Київський міський центр надання допомоги учасника АТО» Георгієм 
Кунахом, – про послуги, які надає установа, важливість психологічної 
реабілітації та можливості для бійців, які живуть в столиці.

Про медичну 
допомогу та 
підтримку родин

 – Георгію Євгеновичу, міський 
Центр надання допомоги учас-
никам АТО працює вже три роки. 
Розкажіть про те, як змінилися 
за цей час проблеми, з якими 
звертаються вояки?

 – Раніше хлопці здебільшого ці-
кавились, як отримати посвідчення 
учасника бойових дій, оформити 
пільгу чи поновитися на роботі. 
Тепер, коли вони вже пройшли ці 
всі етапи, постають інші, не менш 
важливі, проблеми.

Маємо сьогодні багато звернень 
через потреби медичної допомо-
ги. Бо, власне, після повернення 
з війни починають проявлятись 
усі болячки. До Центру також при-
ходять за інформацією стосов-
но реабілітації, вирішення про-
блем з житлом чи психологічної 
підтримки.

 – Які послуги сьогодні на-
дає Центр?

 – Прийшовши до нашого Цен-
тру, людина може отримати усю 
вичерпну інформацію про те, як 
їй далі жити з усім тим «багажем», 
який вона принесла з війни. У нас 
багато медичних проєктів. Зокрема, 
з реабілітації – як психологічної, 
так і спортивно-оздоровчої.

Також у Центрі ветерани мо-
жуть отримати інформацію про 
безкоштовне лікування та проте-
зування зубів, перевірку суглобів 
та серцево-судинної системи. Це 
також недешеві обстеження – КТ, 
МРТ, УЗД. Віднедавна навіть по-
чали супроводжувати операції 
на кістковому мозку, які роблять 
тут, у Києві. Для породілей із сімей 
учасника бойових дій, пропонуємо 
безкоштовні пологи та достойний 
післяродовий догляд. Діти ветера-
нів можуть проходити двічі на рік 
комплексне обстеження – коштом 
міського бюджету.

Піклуємося про безперешкодне 
влаштування діток бійців у школи 
та садочки, шукаємо для них цікаві 
гуртки та стежимо, щоб школярі 
з ветеранських сімей отримували 
безкоштовні обіди.

 – На Facebook-сторінці Центру 
часто висвітлюєте інформацію 
про допомогу не лише учасни-
кам АТО/ООС, а й іншим катего-
ріям населення, які постраждали 
через війну…

 – Так, ми усіма силами підтри-
муємо сім’ї бійців, які загинули, 
родини Героїв Небесної Сотні. 
Часто допомагаємо і переселенцям.

Про виділення житла 
та псевдоветеранів

 – З якими труднощами сьо-
годні зіштовхуються найчастіше 
ветерани та їхні сім’ї?

 – До нас звертаються родини, 
яким не вдається довести свій 
зв’язок із загиблим бійцем. Напри-
клад, на момент смерті вони були 
розлучені, або не мали офіційно 
оформлених стосунків. У такому 
випадку наші юристи шукають 
законні шляхи, щоб допомогти.

Загалом основна наша функція – 
координувати. Але насправді на-
магаємося заглиблюватись у життя 
кожного, хто переступає наш поріг. 

І завжди допомагаємо, навіть якщо 
це не зовсім наша компетенція. 
Для того, щоб хлопці не відчували 
себе покинутими напризволяще.

 – На початку розмови Ви зга-
дали, що Центр також допомагає 
із житлом. Прошу розповісти 
детальніше про такі можливості.

 – У Києві діє міська програма, 
яка передбачає виділення житла 
для родин учасників бойових дій. 
Є також програма, яка передбачає 
співфінансування 50% на 50% під 
час купівлі квартир для ветеранів. 
Про що йдеться: бійці, які не мають 
свого житла, можуть ставати на 
квартирну чергу. Однак практика 
показує, що часто на квартири тре-
ба чекати кілька років. Для цього 
місто пропонує ветерану купити 
для нього квартиру спільними 
зусиллями, розділивши покуп-
ку порівно. Торік у цій програмі 
взяли участь 68 сімей. У 2020-ому 
вже зголосилися пів сотні охочих. 
Важливо – учасниками програми 
можуть бути лише кияни.

 – Чи часто під час роботи 
зіштовхуєтесь із шахраями, які 
заради вигоди незаслужено при-
своюють собі статус учасника 
бойових дій?

 – На жаль, так. Але зараз ми вже 
знаємо, як перевірити людину. За-
питуємо, де воював. Телефонуємо 
до командира, перевіряємо, чи 
справді такого знають. Є також 
ті, хто намагається обманути не 
нас, а працівників КМДА. При-
ходять в Департамент, з порога 
нагадують, що їм держава винна 
і, наприклад, вимагають виділи-
ти квадратні метри. Добре, що 
у профільних комісіях, які від-
повідають за виділення квартир 
ветеранам, є представники нашого 
Центру, які знають, як перевіряти 
таких осіб.

Про 
посттравматичний 
синдром та шляхи 
адаптації

 – Скажіть, будь ласка, сьогодні 
ветерани вже більш сміливо 
звертаються за психологічною 
допомогою?

 – На жаль, ні. У нас досі не роз-
винена культура звернення до пси-
холога. Хлопці все ще соромлять-
ся, що виглядатимуть слабкими, 
тому роблять величезну помилку 
і тримають все в собі. Біда в тому, 
що пізніше знадобиться не один 
сеанс, щоб вилікувати травму, яку 
ховали за сімома замками.

Чесно кажучи, я й сам колись 
ігнорував психологічну допомогу, 
допоки сам не відчув, що війна 
мене наздоганяє навіть в тилу… 
Тому щиро рекомендую і запрошую 
звертатися до фахівців. Бо специ-
фіка посттравматичного синдрому 
в тому, що він може проявитися 
навіть через півроку після фронту.

 – Часто говорять, що після 
війни загострюються ті якості, 

які були притаманні людині до 
війни. Погоджуєтеся?

 – Так, але залишається невели-
кий відсоток тих, хто переживає 
адаптацію дуже важко. І на пре-
великий жаль, не завжди навіть 
психолог зможе собі дати раду, 
необхідна допомога психіатра. 
І тут немає чого соромитися чи 
боятися – це наші реалії, в яких 
ми живемо від 2014-го.

Нікуди не зникли випадки су-
їциду, зловживання спиртними 
напоями, наркотиками. Буває, що 
до Центру приходять батьки, які 
зі сльозами просять допомогти 
синові, який раптово почав при-
кладатися до чарки. Звісно, ми 
допомагаємо. Шукаємо наркологів, 
клініки і лікуємо за кошти Центру 
чи за волонтерські пожертви. Дуже 
важливо, що усе відбувається ано-
німно. Наш обов’язок – не дозво-
лити ветеранам морально згоріти.

 – Які нові проєкти пропонуєте 
ветеранам?

 – Наш Центр постійно пра-
цює над новими проєктами. 
90% наших працівників – або 
самі є ветеранами, або мають 
у сім’ї учасника АТО/ООС, тому 
знають, що потрібно.

Нещодавно запустили кілька-
денні тематичні табори для учас-
ників бойових дій. Невеликою 
компанією бійці їдуть на кілька 

днів на риболовлю чи в гори. Пара-
лельно до них долучається психо-
лог, який у невимушеній атмосфері 
спілкується з ними, і намагається 
допомогти. Про такі поїздки ми 
повідомляємо на сторінці нашого 
Центру в Facebook. Цей проєкт вже 
назбирав багато гарних відгуків.

Сьогодні на базі Центру також 
проводять дихальні практики, 
арттерапії для сімей учасників 
бойових дій. Такі методи допома-
гають підвищити стресостійкість 
та знизити прояви посттравма-
тичного синдрому. Адже, на жаль, 
багато сімей розлучаються... І часто 
причиною розлучень є саме те, що 
родини не були підготовлені до 
зустрічі з ветераном. Тому мусимо 
не лише допомагати бійцям, а і 
їхнім родинам загалом.

 – Які завдання ставить перед 
собою Центр на найближчі роки?

 – Плануємо систематизувати 
інформацію по усіх бійцях. Щоб 
у нас були сформовані анкети 
ветеранів та їхніх сімей з усіма 
даними – в якій вони ситуації, 
чого потребують та як ми можемо 
їм допомогти. Бо у кожної родини 
є свої потреби. Хтось не має, що 
їсти, а хтось потребує відпочин-
ку. Комусь необхідний пандус 
на виході з під’їзду, а комусь – 
реабілітація. І важливо, щоб ми 
допомагали не лише тим, хто до 
нас безпосередньо звертається. 
А усім, хто воював на сході країни 
та ризикував своїм життя заради 
нашого миру.

Розмовляла Олена Петришин
За матеріалами сайту  

«Вечірній Київ»

У нас досі 
не розвинена 
культура звернення 
до психолога. Хлопці 
все ще соромляться, 
що виглядатимуть 
слабкими, тому 
роблять  
величезну помилку  
і тримають  
все в собі.

Щиро рекомендую 
і запрошую 
звертатися 
до фахівців. 
Бо специфіка 
посттравматичного 
синдрому в тому,  
що він може 
проявитися навіть 
через півроку  
після фронту.
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БОГАЧОВ Олег 
Олексійович (Ківі)

БУДНІКОВ Анатолій 
Миколайович (Батя)

БЕЛОБУСОВ Анатолій 
Дмитрович (Козак)

ВОЙТЕНКО Олег 
Андрійович (Бабай)

БОЙКО Олександр 
Борисович

АБОЛМАСОВ Андрій 
Вікторович (Док)

ВАСЮК Олег 
Олександрович (Батя)

БЕРЕГОВИЙ Сергій 
Георгійович (Берег)

ВОЛОСЕВИЧ Євгеній 
Вікторович

БОНДАРЕНКО Володимир 
Олександрович

АРТЮХ  
Юрій Іванович

ВИСОЦЬКИЙ Павло 
Миколайович

БОБКІН Олексій 
Олегович

ГАЛВА В’ячеслав 
Анатолійович (Кузьмич)

БОЙКО Віталій 
Васильович (Тихий)

БУСЛАЄВ Олексій 
Георгійович (Татар)

БЕЛОШИЦЬКИЙ Ігор 
Анатолійович (Белаз)

ВОЙТОВ

БОНДАР Василь 
Васильович

АЛІЄВ Йолчу Афи-огли 
(Аварець)

ВАХНЮК Олександр 
Миколайович (Сова)

БЕРЕЖНИЙ Юрій 
Олександрович

ГАВРИЛЮК Андрій 
Петрович (Бур)

БРАНОВИЦЬКИЙ Ігор 
Євгенович (Натрій)

БАЛКОВИЙ Олександр 
Анатолійович

ВЛАСЕНКО Володимир 
Володимирович (Толстий)

БОБРОВСЬКИЙ Анатолій 
Олегович (БОБЕР)

ГАСЮК Віталій 
Аркадійович (Юрист)

МИ ПАМ’ЯТАЄМО!
Кияни, які віддали життя 

за захист України в зоні АТО/ООС



4 13 жовтня 2020 р. 
№ 66/1 (5345)

ГОДЗЕНКО Дмитро 
Олександрович (Годзила)

ДЕНИСЮК Денис 
Сергійович (ДЮС)

ДОЦЕНКО Анатолій 
Ігорович (Кент)

ЗАЙЧЕНКО Олександр 
Михайлович

ІВАНЬКО Олександр 
Володимирович (Дарниця)

КОРЗУН Роман 
Анатолійович (Ромарiо)

ГОРБЕНКО  
Ігор Ігорович

ДМИТРІВ Святослав 
Сергійович

ДІДУШКО Олег 
Анатолійович (Беркут)

ЗІНЧЕНКО Олександр  
Васильович (Зуфар)

КОВАЛЬ Олег 
Володимирович

КОРЧОВНИЙ Роман 
Михайлович

ГРУЗОВЕНКО Олександр 
Сергійович (Монгол)

ДОВБУШ Віктор 
Петрович

ЄЩЕНКО Віктор 
Васильович

ІБРАГІМОВ Фаріз  
Расім-огли

КОВТУН Станіслав 
Григорович

КОЧЕТКОВ-СУКАЧ В.

ГОРАЙ Олексій 
Зігмундович (Змій)

ДИНЯК Олександр 
Петрович

ДУРМАСЕНКО Олексій 
Олегович (Динамо)

ЗУЄВ Андрій 
Олександрович

КОВАЛИШИН Олег 
Ярославович (Рейдер)

КОРНЄЄВ Сергій Миколайович,
(Кащей, Фугас)

ГОРДУС Вячеслав 
Степанович

КІРЕЄВ Антон 
Аркадійович (Сифон)

ДОБРОДОМОВ Родіон 
Костянтинович

ЄРЕМЕНКО Андрій 
Віталійович

ЗІНЧИК Станіслав 
Іванович

КОВАЛЬЧУК Микола 
Михайлович

КОСТЕНКО Віталій 
Михайлович (Шаман)

ГІНДЮК  Андрій 
Олексійович (Архітектор)

ДОРОШЕНКО Олег 
Вікторович

ЖИВКОВИЧ Владислав 
Хайдарович (Хоттабич)

ІВАНЕЦЬ Вячеслав 
Васильович

КОНДРАТЮК Олексій 
Вікторович (Льоха)
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КУЗЬМЕНКО Андрій 
Павлович (Кузя)

ЛЕПЕХА Андрій 
Анатолійович

МАРЧЕНКО Олексій 
Володимирович (Сєдой)

МОСТІПАН Олександр 
Вікторович

НЕЩЕРЕТНIЙ Максим 
Геннадійович

ПАЛЬЧЕНКО Дмитро 
Андрійович

КУЦМАЙ Вячеслав 
Васильович (Цинк)

ЛУЖЕВСЬКИЙ Руслан 
Михайлович

МИХАЙЛОВ Віталій 
Володимирович

МУЗИКА Артур 
Сергійович

ОНІКІЄНКО Олег 
Олександрович (Карсар)

ПИЛИПЕНКО Ігор 
Вітлійович (Гоша)

ЛАВРЕНЧУК Віталій 
Вікторович

МАКАРЕВИЧ Владислав 
Янович

МІХНЮК Олег  
Іванович (Шина)

НЕДОВОДІЄВ Микита 
Олександрович

ПАВЛОВ Ігор 
Миколайович

ПІВОВАРЕНКО Павло 
Васильович

КУЗЬМІН Дмитро  
Володимирович (Миротворець)

ЛИТВИНСЬКИЙ Юрій 
Олексійович (Монгол)

МАТВІЄНКО Володимир 
Анатолійович (Київський)

МУЖДАБАЄВ Руслан 
Ільясович

НИЧВИДЮК Валентин 
Миколайович (Якудза)

ПЕТРОСЯН Оганес 
Арутюнович (Ара)

ЛУПАЇНА Олександр 
Григорович

МІХНО  
Ігор Іванович

МУСІЄНКО Олег 
Петрович (Муся)

ОЩЕПКОВ Олексій 
Вікторович (Джедай)

ПЄВНЄВ  
Ігор Павлович

ЛАВРІНЕНКО Петро 
Григорович

МАКІДОН Віктор 
Михайлович

МОГИЛКО Костянтин 
Віікторович

НЕФЕДЬЄВ Євген 
Іванович

ПАДЮКОВ Альберт 
Володимирович (Бето)

КРАВЧЕНКО Юрій 
Вікторович

ПІРУС Микола 
Михайлович
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ПОЛОНСЬКИЙ Віталій 
Анатолійович (Аполон)

РЯБУХА Андрій 
Валентинович

СОКОЛЕНКО Андрій  
Олексійович

ТИМОШЕНКО Роман 
Васильович

ЦИГАНОК Сергій 
Анатолійович

ШЕПТИЦЬКИЙ Ігор 
Олексійович (Шип)

ПУШНЯК Павло 
Анатолійович

САЄНКО Андрій 
Андрійович (Сухой)

СТРЕЛЬЧУК Павло 
Володимирович (Старшина)

ТОЛОЧКО Ілля 
Васильович

ЧЕРНОКОНЬ Олег 
Євгенович

ЮРЧЕНКО Юрій 
Васильович (Кенгуру)

РИМАР Ігор  
Віталійович (Сірко)

СКЛЯРЕНКО Сергій 
Миколайович

СУХЕНКО Сергій 
Михайлович

ХВОСТОВ Станіслав 
Іванович

ШАМШУР Андрій 
Миколайович (Інкасатор)

ЯЦИНА  Євген 
Вікторович (Беня)

ПРИЩЕПЮК Андрій 
Миколайович (Шершень, Батя)

САМОЙЛЕНКО Володимир 
Якович (Дядя Вова)

СТАНІСЛАВЕНКО 
Михайло Олександрович

ТКАЧ Павло 
Миколайович

ЧАБАН  
Сергій Петрович

ШИШКО Олександр 
Сергійович (Циган)і

РАХНІЙ  
Вадим Ігорович

СЕРЕДА Володимир 
Григорович

СУХЕНКО Максим 
Володимирович (Трассер)

ХАРЧЕНКО Євген 
Борисович (Ред)

ШАДСЬКИХ Сергій 
Олексійович (Бульдог)

ЯЦЕНКО Юрій  
Петрович (Саїд)

РОЗНАЛЕВИЧ  Юрій 
Анатолійович (Танчик)

СЛОБОЖЕНКО Сергій 
Володимирович

СІЧКАР Юрій 
Анатолійович, Крюк

ЦАРЕНКО Владислав 
Миколайович (Цар)

ШЕВЧЕНКО Ігор 
Станіславович
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Герої не вмирають!
У Дніпровському районі заклали капсулу 
під майбутній меморіал загиблим в АТО/ООС.

У Дніпровському районі в парку 
«Перемога» встановлять меморіал, 
який вшановуватиме пам’ять за-
гиблих українських солдатів у ході 
Антитерористичної операції на 
сході України.

11 жовтня на місці, де буде вста-
новлено меморіал, ветерани АТО, 
разом із заступницею голови 
КМДА Мариною Хондою, за-
клали капсулу часу з посланням 
для майбутніх поколінь. Меморі-
ал поки що знаходиться на етапі 
проєктування, а відкрити його 
збираються вже через рік.

Заступник директора Київ-
ського центру допомоги вете-
ранам АТО Дмитро Гоцуцов роз-
повідає, що ідея, як виглядатиме 
меморіал, вже є, хоча вона ще зна-
ходиться на обговоренні.

«Ця ідея виникла у багатьох на-
ших ветеранів, зараз це тільки про-
єкт, як він буде втілений – ми ще 
не знаємо, тому наразі ми тільки 
починаємо збір коштів», – роз-
повів він.

Точна вартість меморіалу ще 
невідома, але витрати на нього 
планують покрити з допомогою 
міської влади, місцевих депутатів 
та меценатів.

Як розповів ветеран АТО Воло-
димир Сергієвський з позивним 
«Ірландець», парк «Перемога» 

ветеранська спільнота обра-
ла самостійно, адже його назва 
має символізувати перемогу 
в російсько-українській війні.

«У Дніпровському районі на-
разі немає жодного меморіалу, 
жодного місця куди б ми могли 
приходити і вшановувати пам’ять 
наших полеглих побратимів. Парк 
«Перемога» – символічна назва, 
тому саме тут ми хотіли зроби-
ти меморіал загиблих захисників 
України», – розповів Сергієвський.

Саме місце вже деякий час ви-
конувало роль для неформального 
зібрання ветеранів, тепер же тут 

вже офіційно будуть проводитися 
заходи із вшанування українських 
військових.

«Цю локацію ми погоди-
ли з керівництвом парку, вона 
є найкращим місцем для мемо-
ріалу. До цього ми вшановували 
пам’ять біля символічного хреста, 
але пам’ятний хрест – це більше 
ніж просто дерево, це вже місце 
знакове для нас, дніпровчан», – 
додав «Ірландець».

Марина Хонда зазначила, що 
майбутній меморіал дасть не тільки 
можливість навчитися вдячності 
загиблим на війні солдатам, але 

й стане настановою для майбутніх 
поколінь.

«Для мене це не просто камінь, 
на якому щось викарбувано – це 
такий об’єкт, який має нам дати 
можливість навчитися бути вдяч-
ними. Бо люди, які не були в АТО, 
вони насправді не розуміють, 
що там відбувається. Я дякую 
дуже за таку ініціативу, тому що 
всі, хто тут проходитиме, мати-
муть можливість замислитись 
і зрозуміти, що там відбувало-
ся», – сказала вона.

Хоча меморіал, за очікування-
ми ініціаторів, буде встановле-

ний у другій половині 2021 року, 
Марина Хонда переконана, що 
встановлення може і повинно від-
бутися швидше.

«Оскільки це меморіальний 
знак, а не пам’ятник – це зовсім 
інша, більш спрощена процедура 
встановлення. Я сподіваюся, що 
відкриття меморіалу буде рані-
ше ніж через рік, а в наступному 
році ми вже будемо проводити 
заходи до 14 жовтня», – сказала 
Марина Хонда.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Тунель кохання та черемшина:  
у Києві озеленили Дніпровський район

У парку на Русанівській набе-
режній комунальники висадили 
дерева у вигляді арок, які симво-
лічно назвали тунелем кохання.

«Зелена оаза Дніпровського 
району збільшується. Працівни-
ки підприємства висадили де-
сять дерев граба у вигляді п’яти 
арок. Запрошуємо на прогулянки 
у зеленому тунелі парку на Ру-
санівці», – зазначили у КП УЗН 
Дніпровського району.

Комунальники також виса-
дили 11 магнолій, 3 черемхи та 
3 катальпи у парку Аврора, сквері 
на Дарницькій площі, сквері біля 
РДА, сквері по вул. Гагаріна, 15, та 
у сквері Стародарницький-1.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Один із найстаріших фонтанів Києва – 
«Самсон» – знову запрацював
Києві після реставрації знову відкрили фонтан «Самсон» з ротондою» 
на Контрактовій площі. Цей фонтан є одним із найстаріших у столиці.

Як розповіли у Київзеленбуді, 
в ході реставрації було приведено 
до ладу зовнішній вид фонтану, по-
руч із ним замінили асфальт, а стіни 
ротонди захистили гідроізоляцією. 
Фонтан тепер підсвічується од-
разу десятьма LED-світильниками 
і обладнаний датчиками контролю 
рівня води.

Фонтан «Самсон» був встанов-
лений в 1749 році на центральній 
площі Подолу. На той час це було 
основне місце, де місцеві мешканці 
Подолу могли набрати води.

Окрасою фонтану була фігура 
ангела, яку в 1808 році замінила 

дерев’яна скульптура Самсона. 
У 1914 році оригінальні скульптури 
«Самсон» та «Андрій Первозван-
ний», яка вінчала дах, були пере-
несені до Міського музею, а на 
їхньому місці встановили копії.

У 1934 році фонтан був розі-
браний, проте у 1981 році його 
було відновлено напередодні свят-
кування 1500-ліття заснування 
Києва. Тоді «Самсон» відтворили 
на автентичних фундаментах ХVIII 
ст. у формах українського бароко.
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У Шевченківському 
районі модернізували 
школу мистецтв
Оновлену та модернізовану школу мистецтв 
ім. М. Вериківського, що знаходиться 
в Шевченківському районі, відвідав  
мер Києва Віталій Кличко. Масштабна 
реконструкція закладу тривала 15 років.

Як розповіли у Шевченківській 
РДА, активні будівельні роботи 
почалися 3 роки тому. До цього 
головною перепоною був брак фі-
нансування.

«Чому так довго не могли від-
ремонтувати заклад? Через брак 
належного фінансування… Але 
ми спромоглися все-таки залу-
чити достатню кількість коштів із 
державного фонду регіонального 
розвитку та міського бюджету», – 
розповів голова Шевченківської 
РДА Олег Гаряга.

Сама будівля школи є пам’яткою 
архітектури 1900 року, має 
4 поверхи з мансардою, внутрішній 
двір з літньою сценою та добудова-
ну концертну залу на 350 глядаць-

ких місць із професійним звуковим 
обладнанням і освітленням.

Завдяки реконструкції, у школи 
тепер є облаштовані художні та 
балетні зали, студія звукозапису, 
картинна галерея.

О н о в л е н и й  з а к л а д  з р о -
били більш інклюзивним та 
безбар’єрним, а також набагато 
безпечнішим.

«Тепер Школа мистецтв змо-
же прийняти 1 300 дітей, вони 
зможуть навчатися мистецтву за 
29 напрямами – балет, хореогра-
фія, різні види вокалу, живопис 
тощо», – йдеться у повідомленні.
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Марина ХОНДА: Допомогти всім військовим, 
які стали на захист України – це обов’язок влади
Напередодні Дня захисника України ми зустрілися із заступником 
голови КМДА Мариною Хондою, щоб поспілкуватися про те,  
як столична влада вирішує соціальні проблеми ветеранів АТО/ООС  
та родин, які втратили на сході своїх захисників.

  – Україна 6 років живе 
в умовах військового конфлікту 
на сході. Тисячі киян із перших 
днів не вагаючись вирушили на 
захист держави. Наскільки нині 
суспільство і влада вдячні їм за 
це? І взагалі, наскільки масш-
табною для столиці є проблема 
соціального захисту ветеранів 
та підтримки родин загиблих?

 – Якщо аналізувати лише офі-
ційну статистику – то в Києві нині 
мешкає 30 476 учасників АТО та 
ООС. На превеликий жаль, маємо 
і сумний список – 397 наших воїнів 
загинули в зоні АТО або ж померли 
від отриманих поранень. Ще понад 
тисячу киян мають статус «Інвалід 
війни». Але варто розуміти, що про-
блема значно глибша – за кожним 
ветераном стоїть родина, дружина, 
діти. Тобто, кількість людей, яких 
зачепила війна і які мають право 
на пільги – дуже велика. Можливо, 
на перший погляд, ця цифра ви-
глядає не настільки масштабно на 
тлі багатомільйонного міста, але 
повірте, обсяг коштів, які виділяє 
влада на соціальні гарантії, – досить 
значний. Адже допомогти всім вій-
ськовим, які стали на захист рідної 
держави – святий обов’язок влади.

 – Які соціальні гарантії на-
дає місто для захисників та їх-
ніх родин?

 – Крім обов’язкової підтримки, 
гарантованої державою, ми також 
маємо додатковий перелік пільг та 
гарантій, визначених програмою 
«Турбота. Назустріч киянам». Це ті 
унікальні послуги, які надаються 
за рахунок міського бюджету: ма-
теріальна допомога для учасників 
війни та родин загиблих, допомога 

з протезуванням, проходження ме-
дичної та психологічної реабіліта-
ції. Ми цілеспрямовано працюємо 
над тим, щоб хлопці, які повернули-
ся з Донбасу, могли якнайшвидше 
соціалізуватися і призвичаїтися до 
мирного життя. Адже розуміємо, 
що війна – це перш за все важкий 
психологічний удар.

  – На яку саме допомогу 
від столичної влади можуть 
розраховувати ветерани та 
їхні родини?

 – Перелік дуже широкий: це 
і матеріальна допомога киянам –
учасникам АТО/ООС, і матеріальна 
допомога членам сімей загиблих 

(померлих) захисників. До слова, 
міська влада бере і на себе левову 
частку витрат на поховання киян – 
учасників АТО/ООС. Щомісяця 
в бюджеті столиці передбачена 
адресна матеріальна допомога 
для АТОвців та родин загиблих для 
покриття витрат на оплату кому-
нальних послуг. Столична мерія 
також надає фінансову допомогу 
на стаціонарне лікування бійців, 
відшкодовує кошти на складне 
протезування. Частково компен-
сує родинам загиблих кошти на 
встановлення надгробків. Ще один 
важливий напрямок – оздоровлен-
ня дітей киян – учасників АТО/ООС. 
До слова, на 2020 рік ми збільшили 

розмір виплати щомісячної матері-
альної допомоги неповнолітнім ді-
тям, пасинкам, падчеркам із сімей 
загиблих киян –учасників АТО до 
6 654 грн на місяць. Також, вперше 
забезпечили виплату щомісячної 
матеріальної допомоги непрацез-
датним батькам; дружинам (чолові-
кам), повнолітнім дітям, які мають 
статус особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ 
групи, киян загиблих (померлих) 
внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі 
у антитерористичній операції, та 
киян – учасників антитерорис-
тичної операції, які перебувають 
в полоні або зникли безвісти.

Ще один важливий аспект – ми 
розуміємо, що за законом, учасни-
ки АТО та родини загиблих мають 
право на отримання земельних 
ділянок. Це завдання покладено на 
органи місцевого самоврядування. 
Але будемо чесними – вільних 
земельних ділянок у Києві прак-
тично немає. Тому ми ухвалили 
рішення про надання грошової 
компенсації за земельні ділянки. 
У нинішньому році, для прикладу, 
компенсацію за земельні ділянки 
уже отримали 14 родин.

Але крім матеріального за-
безпечення, звісно ці люди – ве-
терани АТО/ООС, члени родин 
загиблих потребують щоденної 
уваги і підтримки. Тут, у мирному 
житті, вже вони потребують на-
шого захисту і піклування. І саме 
тому серед наших головних прі-
оритетів – надання комплексної 
соціально-психологічної допомоги 
киянам – учасникам АТО, членам 
їхніх сімей та членам сімей заги-
блих та померлих киян, які брали 
участь у проведенні АТО.

 – Ми поговорили про соці-
альну підтримку з боку столич-
ної влади, а які кроки робить 
держава, щоб віддячити своїм 
захисникам?

  – Держава також виконує 
важливу соціальну місію. На-

самперед, це психологічна ре-
абілітація, соціальна та трудова 
адаптація військових, які брали 
участь у АТО/ООС. У державному 
бюджеті для киян на ці цілі за-
кладено майже 15 мільйонів гри-
вень. А столичні соціальні служби 
активно працюють, щоб залучити 
до цих програм якомога більше 
учасників АТО. Повторюся, на 
сьогодні повернення ветеранів до 
нормального життя – це пріоритет 
номер один. Адже це важливо не 
тільки для них самих, але й для 
суспільства та держави: працю-
ючий ветеран – це забезпечений 
ветеран, який живе повноцінним 
життям, працює і сплачує по-
датки. У Сполучених Штатах, на-
приклад, цю проблему зрозуміли 
давно, тому відповідні послуги 
там є першочерговими для їхніх 
воїнів. І саме за цією моделлю 
рухається нині й Україна.

Також обов’язок держави – 
забезпечити ветеранів житлом. 
Але тут виникає проблема, що 
спеціального житлового фонду 
саме під ці цілі на сьогодні не-
має. Тому і в цьому напрямку, як 
і в земельному питанні, пішли 
шляхом компенсації. На 2020 рік 
потреба в коштах для грошової 
компенсації становить майже 
3 мільярди гривень. Загалом на 
черзі зараз 158 людей. Цифра до-
сить значна. Нині для столиці 
з державного бюджету надійшло 
61,5 мільйона – за рахунок цього 
вдасться забезпечити житлом 31 
родину. Можливо, не так швидко, 
як би хотілося, але послідовно 
рухаємося у цьому напрямку. Бо 
розуміємо: свого часу ці люди, не 
думаючи про ризик для здоров’я та 
життя, взяли до рук зброю, щоб 
захистити усіх нас. Тепер – наш 
час для того, щоб віддячити їм за 
мирне і спокійне життя в нашій 
столиці.
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Обереги, солодощі, вітальні листи: 
київські освітяни й волонтери 
передали подарунки військовим
До Дня захисника 
України Департамент 
освіти і науки Києва 
запропонував 
відправити подарунки 
українським воїнам.

Уже більше ніж 100 пакунків 
їдуть на передову. Великі коробки 
та сумки наповнили зворушливи-
ми листами, малюнками, ангела-
ми-охоронцями, смаколиками та 
іншими подарунками від киян. 

«Усі подарунки наповнені 
любов’ю, кожна коробка навіть 
переповнює своєю красою емо-
ції. Їх створили школярі, вихо-
ванці закладів позашкільної, 
професійно-технічної освіти 
і навіть маленькі дошкільнята. 
Дякуємо вам, усе як завжди доїде 
на самий «нуль», – прокомен-
тували у Департаменті освіти 
і науки Києва. 

Партнерами акції стали Київ-
ський міський центр допомоги 
учасникам Антитерористичної 
операції, Київська міська спілка 
ветеранів АТО, Громадська ор-

ганізація «Волонтерський рух 
Батальйон Сітка». Для прикладу, 
навчальні заклади Солом’янського 
району зібрали необхідні інгреді-
єнти для виготовлення 450 тортів, 
які випік «Волонтерський рух Ба-
тальйон Сітка». 189 тортів уже від-
правили на передову в Луганську 
область.

Нині кожен день кияни підтри-
мують акцію, щоб встигнути під-
готувати якнайбільше подарунків 
захисникам до 14 жовтня.
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