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Маска на підборідді 
як ознака поганого тону: 
чому кияни нехтують 
правилами безпеки 

У Києві побудують  
ще 4 перехоплюючі 
паркінги

Коштовну земельну 
ділянку у Пущі-Водиці 
повернули у власність 
столиці 

Сім історій до 7-ї річниці 
Майдану

 стор. 2

 стор. 3

 стор. 3

 стор. 4

Кияни, які вчасно сплачують 
послуги ЖКГ, отримують знижку
У столиці діє пільговий 
період для сплати 
комунальних послуг – 
відповідно найбільш 
дисципліновані 
кияни, які завчасно 
розраховуються 
за тепло, газ та 
воду, отримують 
«зменшені» платіжки. 
Про механізм пільгової 
оплати розповів 
міський голова  
Віталій Кличко.

«Нагадаю, що в столиці діє піль-
говий період оплати за комуналь-
ні послуги. І, якщо до пандемії 
знижку в 10 відсотків отримували 
ті, хто заплатить до 20 числа по-
точного місяця, то тепер знижка 
діє для всіх, хто сплатить до кін-
ця місяця», – сказав мер столиці  
Віталій Кличко.

Він підкреслив, що від рівня 
сплати за комунальні послуги за-
лежить робота інфраструктури 
столиці.

«Місто має платити за газ, воду, 
пальне. 20 тисяч працівників ко-
мунальних підприємств повинні 

отримувати зарплатню, щоб за-
безпечувати функціонування ко-
мунальних мереж. Тому прошу 
киян: сплачуйте за послуги вчасно», 
наголосив Віталій Кличко.

Також мер нагадав, що навесні 
цього року місто створило кілька 
онлайн-сервісів для киян.

Кияни можуть платити за до-
помогою особистих кабінетів на 

сайтах: «Центр комунального сер-
вісу», «Головний інформаційно-
обчислювальний центр».

Мер також нагадав, що у столиці 
безкоштовно навчають киян ко-
ристуватися онлайн-сервісами 
з оплати комунальних послуг та 
дистанційно розв’язувати питання 
зі сфери ЖКГ. Навчання на курсах 
у «Центрі комунального сервісу» за 

два роки пройшли понад 3 тисячі 
мешканців столиці.

Вміння користуватися такими 
сервісами особливо важливе для 
людей старшого віку. Щоб вони 
не стояли в чергах, аби сплатити 
за комунальні послуги.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Чому при перших симптомах 
коронавірусу важливо звертатися 
за допомогою до сімейного лікаря?

Столичний міській голова  
Віталій Кличко під час тради-
ційного брифінгу розповів про 
ситуацію в Києві із поширенням ко-
ронавірусу, а також навів останню 
статистику. Зокрема, щодо причин 
смертності та найбільш вразливі 
соціальні групи.

«За статистикою, найбільше по-
мирають люди у віці за 65 років – 71 
відсоток. А також у віці 50–65 ро-
ків – 23 відсотки. Це, в основному, 
пацієнти, що мають супутні пато-
логії: цукровий діабет, ожиріння, 
хвороби серця. У них вірус викликає 
ускладнення. Загалом за період 
пандемії в столиці померли 496 
жінок та 647 чоловіків», – зазначив 
мер столиці Віталій Кличко.

Як констатують лікарі, най-
частіше ускладнення від хворо-
би виникають у пацієнтів із груп 
ризику, а також тих хворих, які 
запізно звертаються за медичною 
допомогою.

«Не в лікарню, а навіть до сімей-
ного лікаря чимало людей звер-
таються тільки на 7–8 день після 
перших симптомів захворювання. 

Тим самим втрачають дорогоцін-
ний час. Перш за все, при перших 
симптомах коронавірусу треба 
поінформувати свого сімейного 
лікаря. Сімейний лікар повинен 
опитати пацієнта і, за наявності 
симптомів COVID-19, направити до 

нього мобільну бригаду, яка візьме 
зразки на ПЛР-тест», – зазначив 
Віталій Кличко.

Він підкреслив, що лікарі за-
кликають не займатися самоліку-
ванням і не вживати ліків, що не 
застосовують при вірусному за-

хворюванні. Також міський голова 
продемонстрував відеозвернення 
лікаря-пульмонолога, завідувачки 
інфекційним відділенням Київ-
ської міської клінічної лікарні № 17 
Світлани Гук.

Додамо, що через коронавірус 
у Києві на карантин закриті вісім 
шкіл та переведені на дистанційне 
навчання 1016 класів. Також на 
карантині чотири дитсадки та 176 
груп у садочках.

«На сьогодні в місті закриті на 
карантин 8 шкіл. На дистанційному 
навчанні загалом 1016 класів у 272 
школах. Усього хворих на коронаві-
рус школярів у Києві – 1166. Також 
хворіють більш як 790 педагогів», – 
підсумував Віталій Кличко.

За словами мера Києва, у дитячих 
садочках через виявлені випадки 
вірусу тимчасово закриті 176 груп 
у 135 садках. Та повністю зачинені 
на карантин чотири дитсадки. На-
повненість дітей у садках сьогод-
ні – понад 46 відсотків.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Вважати недійсним посвідчення громадянина, який потерпів від Чорнобильської 
катастрофи (Категорія 3), Серія Б №565998, видане Букалу Вячеславу Петровичу 
10.03.1994 р. Київміськдержадміністрацією.  

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 1 грудня 2020 р. 
о 10.00 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Тесленку Юрiю Олександровичу за адресою: вул. 
Корiнна, 30 у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжного землекористува-
ча:  Мельничук О. М. (кадастровий номер 

8000000000:79:099:0052), Кисiль М.I. (када-
стровий номер 8000000000:79:099:0108), 
К и с е л ь  О . М . ( к а д а с т р о в и й  н о м е р 
8000000000:79:099:0046) або Ваших уповно-
важених представників, бути присутніми для 
погодження акта прийому-передачі межових 
знаків на зберігання.

Виконавчий лист про стягнення з Димарчука Олександра Сергійовича (РНОКПП 3142117832) аліментів на 
користь Димарчук Єлізавети Вадимівни на утримання сина Димарчука Максима Олександровича 09.11.2011 
р.н. в розмірі 1/4 від усіх видів заробітку (доходу), щомісячно починаючи з 24.07.2013 року і до повноліття 
дитини, виданий на підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва від 19 вересня 2013 року, справа 
№ 753/12368/13-ц – у зв’язку із втратою вважати недійсним.

Маска на підборідді не рятує 
від коронавірусу: чому кияни 
нехтують правилами безпеки
За неправильне носіння маски відтепер передбачено 
штраф від 170 до 255 гривень.

«Їхала сьогодні з дитиною 
в метро. Вагон повністю був за-
повнений людьми. Біля нас стояли 
двоє – хлопець і дівчина. Молоді 
люди голосно розмовляли, сміяли-
ся, і, попри карантин, були без мас-
ки. У неї маска знаходилася в руці, 
у нього – висіла на підборідді. Коли 
я зробила зауваження, мені відпо-
віли, мовляв, ми здорові, нехай 
хворі носять маски. Але ж я чула, що 
у багатьох коронавірус проходить 
безсимптомно. І взагалі, як можна 
так безсоромно ігнорувати правила 
карантину?» – з таким запитанням 
до нашої редакції зателефонувала 
обурена киянка Лідія Сорока.

«Часто доводиться спостері-
гати наступну картину. Час пік. 
Попри карантинні обмеження – 
переповнена людьми маршрутка. 
Пасажири стоять впритул один 
до одного (яка вже там безпечна 
відстань!). І що цікаво, у цій «бочці 
з оселедцями» неодмінно відшука-
ється кілька осіб без маски, а також 
тих, у кого вона знаходиться на 
підборідді (це те ж, що і без маски). 
Всі люди мовчать, водію байдуже 
(головне, аби платили гроші). А от 
мені не байдуже.

Раніше я також носив одноразо-
ву одну й ту ж маску тижнями і під 
носом, але після того, як потрапив 
до лікарні з «короною» і ледве за-
лишився живим, зрозумів, який 
я був неправий. Краще витрачати 
щодня по 5 грн на нову маску, аніж 

потім десятки тисяч на лікування 
від хвороби. Перебуваючи поруч 
з таким «безмасочним» сусідом, 
люди ризикують здоров’ям, а то 
і життям», – розповідає киянин 
Сергій Дмитренко, який у тяжкому 
стані потрапив до лікарні і довелося 
боротися з хворобою тяжко і довго. 

Загалом, киян, обурених тим, 
що у громадських місцях чимало 
людей неправильно носять маску, 
дуже багато. Явище стало настільки 
поширеним і небезпечним, що 
19 листопада Президент України 
підписав указ про введення штра-
фів за відсутність або неправильне 
носіння маски.

Гра в російську 
рулетку

Для тих, хто досі не вірить 
в коронавірус (а таких людей ще 
вистачає) звернемося до офіційної 
статистики.

Лише за один день листопада 
в Києві зафіксовано 1 143 нових 
випадки коронавірусу за добу. Це 
найбільша кількість інфікованих 
в столиці за весь час пандемії. 
З початку епідемії в Києві одужали 
19 126 осіб (359 за добу), померли 
990 осіб (14 за добу).

Іншими словами, кожно-
го дня пандемія коронавірусу 
в середньому забирає 14 життів 
киян – вмирають молоді, серед-
нього, похилого віку, відомі осо-

би і пересічні громадяни. Меди-
цина, на жаль, допомогти може 
не завжди.

Як відомо, основний спосіб пе-
редачі вірусу – контактний. Тобто, 
збудник передається від люди-
ни до людини під час кашлю або 
чхання у тісному контакті, коли 
утворюються краплі діаметром 
понад 5 мкм.

Коронавіруси не здатні зберігати 
інфектогенність під час передаван-
ня на далекі відстані. Тому тісним 
контактом вважають відстань менш 
як 1 м, хоча деякі науковці допус-
кають можливість передавання (за 
певних умов) до 2 м. В транспорті 
такої безпечної відстані, на жаль, 
дотриматися неможливо. У цих ви-
падках залишається єдиний спосіб 
захисту – маска. Інакше, сусідство 
з «безмасочним» по суті – це та 
ж гра у російську рулетку.

Одна на двох не 
допоможе: чому 
важливо вдягати 
маску кожному

Про ефективність застосування 
маски найкраще свідчить офіцій-
на інформація Мінсоцполітики, 
отримана за результатами дослі-
джень вчених.

«У випадку, якщо носій 
COVID-19 ходить без маски, ймо-

вірність заразити здорову люди-
ну складає 70%, а якщо в масці, 
то знижується до 5%. Так, якщо 
носій COVID-19 перебуває без 
маски, а здорова людина в масці, 
то ймовірність зараження 70%. 
Якщо навпаки, носій в масці, 
а здорова людина без, то ймо-
вірність зараження знижується 
до 5%. У випадку, коли обоє пере-
бувають у масках, то ймовірність 
зараження знижується до 1,5%».

«Тихі» носії  
найбільш небезпечні

Дехто може заперечити, мов-
ляв, нехай хворі носять маску, а я 
здоровий. Однак, дослідження ав-
стралійських вчених показало, що 
близько 15% людей з COVID-19 не 
мають симптомів. Проте зберігають 
здатність заражати інших.

Відомий педіатр Євген Ко-
маровський, який користується 
популярністю в українців, розпо-
вів про несподівану особливість 
коронавірусу. За словами лікаря, 
коронавірус має унікальну осо-
бливість, яка «ставить величезний 
жирний хрестик на наших спробах 
ізолювати хворих і так далі».

«Як виявилося, люди макси-
мально заразні приблизно два дні 
до того, як відчують себе хворими. 
Максимальне виділення вірусу 
в навколишнє середовище – це 
дві доби до появи перших симп-
томів хвороби», – заявив Євген 
Комаровський.

Лікар додав, що людина, 
яка найсильніше поширює ві-
рус, виглядає здоровою. Тому 
маски у громадських місцях та 
у приміщеннях повинні носити 
усі – й хворі, й здорові на ви-
гляд люди.

Щоб маска сама 
не стала джерелом 
інфекції

Хороша медична маска повин-
на ідеально підходити за розмі-
ром, тільки так вона може за-
хистити від вірусів. Правильне 
положення маски – щільне при-
лягання, тому дітям дорослі маски 
не підходять.

У маски повинен бути хороший 
носовий фіксатор, який не ковзає 
і не натирає шкіру.

Маска повинна мати гофру-
вання, яке забезпечує комфорт 
при носінні, відсутність контакту 

виробу з губами, щільність натягу.
Краще, якщо в складі маски не 
буде латексу, який може викликати 
алергічну реакцію.

Зав’язки або петлі на масці по-
винні добре її фіксувати на об-
личчі, не викликаючи при носінні 
дискомфорту.

Носити одноразову маску можна 
2–6 годин. Все залежить від зо-
внішніх умов і дотримання правил 
особистої гігієни. Так, в період 
епідемій носіння маски довше 
2-х годин – марне.

Не можна чіпати маску руками, 
адже інфекція може перебувати на 
руках, а потім потрапити на слизові 
оболонки очей або рота.

Якщо ви користуєтесь багато-
разовою маскою, слід пам’ятати, 
що її щодня слід очищувати. Аби 
маска виконувала свою функцію 
вона повинна бути чистою та зне-
зараженою. Способів очищування 
кілька – випрати маску з милом, 
пропарити праскою, обробити ан-
тисептичним засобом.

Головне, що вам потрібно 
запам’ятати – одну і ту однора-
зову маску не можна носити що-
дня. Оскільки замість виконувати 
функцію захисту, вона сама стає 
джерелом інфекції.

Коли однієї 
свідомості бракує

Президент України підписав 
закон, який передбачає поси-
лення відповідальності за по-
рушення карантинних обме-
жень, зокрема неносіння маски 
у громадських місцях.

За перебування без вдягнутих 
засобів індивідуального захисту, 
зокрема, респіраторів або захис-
них масок, що закривають ніс та 
рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, у громадських будів-
лях і транспорті тепер вас можуть 
оштрафувати на суму від 170 до 255 
гривень. Те ж саме покарання – за 
неправильне носіння масок чи 
респіраторів.

Тому ні під носом, ні на під-
борідді, ні на руці. Носімо маску 
правильно! До речі, ці штрафи – 
просто максимально лояльні. Так, 
у Німеччині суми стягнень для 
порушників сягають від 15 до 500 €, 
в Іспанії – до 500 €, а в Італії – вза-
галі до 1000 €.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



324 листопада 2020 р. 
№ 75 (5354) РЕКЛАМА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування,  
які надає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва

Розпорядження № 1766 від 05 листопада 2020 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання 
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського 
району м. Києва, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29 грудня 2016 року № 1379), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 19 листопада 2020 року за № 293/296

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна установа  
«Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

Розпорядження № 1800 від 11 листопада 2020 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я 
та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про 
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання 
платник послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів па платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної 
академії медичних наук України», встановлених розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року 
№ 1056, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті Києві 07 жовтня 2014 року за 
№ 37/1090 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 28 січня 2019 року № 133), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Виконуючий обов’язки голови Петро ПАНТЕЛЕЄВ

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному 
управлінні юстиції (м. Київ) 19 листопада 2020 року за № 294/297

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Києву повернули 
землю у Пущі-Водиці 
вартістю 106 млн грн
Столична прокуратура домоглась через суд 
повернення у власність громади земельної 
ділянки на Оболоні площею 28,5 га.  
Вартість землі – 106 млн грн.

Підставою для позову стало по-
рушення з боку орендаря умов 
договору та вимог земельного за-
конодавства.

«У 2007 році орендар отримав 
у довгострокову оренду земельну 
ділянку по вул. Міській під будів-
ництво спортивно-оздоровчого 
комплексу з льодовим стадіоном. 
Однак компанія так і не розпо-
чала будівництво, а з 2013 року 
систематично не сплачує орендну 
плату. Станом на 2020 рік сума за-
боргованості склала майже 1,5 млн 

гривень», – зазначили у Київській 
міській прокуратурі.

Суд задовольнив вимоги про-
куратури та зобов’язав орендаря 
повернути землю в Пущі-Водиці 
громаді Києва.

Раніше «Хрещатик» писав, 
чи збудують скандальний готель 
на Андріївському узвозі. Зараз 
через суд забудовник намагається 
дозволу на відновлення робіт.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві запрацюють нові 
перехоплюючі паркінги
У Києві виставили на аукціон чотири перехоплюючі паркінги, 
які розташовуватимуться поблизу станцій метро

У КМДА зазначили, що аукціон 
оголосило КП «Київтранспарксер-
віс», паркінги поблизу наступних 
станцій: «Теремки», «Видубичі», 
«Академмістечко» та «Сирець».

Загальна кількість місць для 
паркування становитиме 820 пар-
комісць, приймати заявки будуть до 
1 грудня, а сам аукціон відбудеться 
на наступний день – 2 грудня.

Де розташують паркінги:
Голосіївський район, вул. Ка-

мишинська, зона паркування на 
193 паркомісця, що включає 174 
місця для платного паркування, 
а також 19 спеціальних місць для 
безоплатного паркування для осіб 
з інвалідністю.

Голосіївський район, просп. 
Глушкова (біля ст. м. «Теремки») зона 
паркування Києва на 50 паркомісць, 
що включає 45 місць для платного 
паркування та 5 – спеціальних.

Шевченківський район, на пе-
ретині вул. Тираспольської та вул. 
Щусєва (вул. Тираспольська, 12), 
зона паркування на 137 парко-
місць, що включає 123 місця для 
платного паркування та 14 – спе-
ціальних місць.

С в я т о ш и н с ь к и й  р а й о н , 
просп.  Палладіна, 31 (перехо-
плюючий), зона паркування на 
440 паркомісць, що включає 396 
місць для платного паркування 
і 44 – спеціальних.

 Перехоплюючі паркінги для 
Києва – є нововведенням, адже 
міська влада оголосила про їх будів-
ництво лише нещодавно, у вересні 
цього року.

Плани розбудови перехо-
плюючих паркінгів є і в проєкті 
Генплану столиці. За задумом 
розробників Генплану, міська 
електричка має об’єднати станції 
метрополітену, а у місцях їхньо-
го перетину мають побудувати 
комплексні пересадочні вузли, 
де передбачені й перехоплюючі 
паркінги.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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7 спогадів про Революцію 
Гідності до 7-ї річниці 
Майдану

21 листопада, в Україні відзначили 
День Гідності та Свободи.

Цього дня з інтервалом у 9 років 
в Україні розпочалися дві Револю-
ції – Помаранчева Революція 2004 
року та Революція Гідності 2013-го.

На відміну від Помаранче-
вої, Революція 2013–2014 років 
запам’яталася жорсткими зіткнен-
нями між протестувальниками та 
спецпризначенцями, а кульмінацією 
боротьби українців за європейський 
вибір держави стали масові розстріли 
учасників Майдану «беркутівцями».

Зима 2014/15 стала справжнім іс-
питом для держави. І, можливо, саме 
тоді і тут – на закривавленому Май-
дані взимку 2014 року – і народилася 
сучасна Українська держава.

До Дня Гідності та Свободи наші 
журналісти зібрали спогади про 
«Майдан» від киян – з багатьма нам 
вдалося поспілкуватися наживо, 
частину спогадів ми використали 
із Національного музею Революції 
Гідності.

Тож, до уваги читачів – сім історій 
до сьомої річниці Революції.

Максим БІЛОУСОВ, 
38 років, фотограф
У той час працював на Майдані 
фотографом. Багато кадрів з подій 
Революції зроблені саме Максимом.

– Що найбільше запам’яталось 
та вразило?

– Коли розпочалися акції та про-
тести, нам у редакції повідомили, 
що місто перекривають. Тож я йшов 
пішки через міст Патона, через центр 
вже не можливо було йти. Так ось, 
найжахливішим для мене було те, що 
швидка їздила кожні 5–10 хвилин. 
Я тоді навіть думати боявся, скільки 
поранених або вбитих людей може 
бути на Майдані.

– Чи знали ви когось з героїв 
Небесної сотні?

– Був знайомий із Сергієм Ніго-
яном. Всі дівчата з нашої редакції 
його запримітили, бо він гарний, мо-
лодий, артистичний та з палаючими 
очима. Ми тоді його та багатьох 
інших відзняли для сторінок на-
шого журналу. Під час зустрічі на 
Майдані я розповідав Сергію про 
реакцію дівчат… Він сміявся, просив 
дати електронну пошту, аби після 
закінчення акції я надіслав йому 
фото. Він поділився зі мною своєю 
мрією – стати відомим.

А згодом мені зателефонував мій 
батько та повідомив, що хлопця, 

якого я фотографував, вбили. Сергій 
Нігоян був першим, кого вбили на 
Майдані. Слів нема передати жах 
та біль, який я відчув за молоду та 
мужню людину, яка прагнула вели-
кого життя.

– Чи змінилась Україна після 
Майдану?

– Просте питання – складна си-
туація. Змінились люди всередині: 
їх думки, мотиви, прагнення до 
кращого життя, але не влада. Нині 
в нас не досить досвідчений уряд, 
не досить досвідчений президент, 
а ще й пандемія COVID – 19. Але 
наш народ усе подолає. Саме за-
вдяки Майдану українці розуміють, 
що мають владу і відповідальність 
за країну. У нас не буде ситуації, 
як в Росії або Білорусі. На мій по-
гляд, це найпозитивніший висновок 
Майдану.

Денис ВІТКОВСЬКИЙ,
27 років, журналіст

– Що найбільше запам’яталось 
та вразило?

– Вразило те, що люди самі можуть 
диктувати політикам своє майбутнє, 
а налякали розстріли та вбивства. 
Було моторошно, бо бачив мертви-
ми тих, хто днями відстоював свої 
права поруч зі мною. Страшно було 
розуміти, що я міг бути наступним.

– Чи знали ви когось з героїв 
Небесної сотні?

– Був знайомий з Нігояном. Його 
знали на Майдані всі: молодий, жва-
вий. І коли його вбили – це був шок. 
Складно було сприйняти, що мирний 
протест переходить у кровопролиття. 
Те, що людей хапають, в’яжуть, садять 
по тюрмах, було якось зрозуміло, 
а от вбивства…

– Чи змінилась Україна після 
Майдану?

Здавалося, що упродовж прези-
денства Петра Порошенка ми рухає-
мося у напрямку гідного життя. Але 
скасовування реформ, невизначена 

політика сьогоднішньої влади ви-
кликають у мене сумніви.

Анастасія ШЕМЧУК, 
31 рік, громадська 
організаторка

– Що найбільше запам’яталось 
та вразило?

– Першим стресом було побиття 
студентів під стелою. Для мене це 
було переломним моментом, коли 
зрозуміла, що просто мирними ді-
ями акція протесту не завершиться. 
А розстріли та вбивства залишаться 
у пам’яті назавжди.

– Чи змінилась Україна після 
Майдану?

– Змін насправді дуже багато. 
Найголовніші – в голові: розуміння 
хто ми такі, куди рухаємось та чого 
варті. З’явились люди, які включились 
до загального руху держави, зрозу-
міли, хто така Росія, та вже більше 
не кажуть «Мене це не обходить!».

Максим МАНЬКОВСЬКИЙ,
52 роки, громадський 
активіст

– Що найбільше запам’яталось 
та вразило?

– Налякати мене, дорослу людину, 
досить важко: я багато що вже бачив, 
знав, реально оцінював ситуацію 
та був готовий до різного розвитку 
Майдану. Але лютий 2014-го, три-
чотири дні перед тим, як загинула 
Небесна Сотня, просто вкарбувалися 
у пам’ять. Як «Беркут» стояв стіною 
проти людей на вулиці Інститут-

ський. Як люди співали гімн. Це було 
об’єднання душ. Дуже зворушлива та 
патріотична атмосфера, зарядженість 
та впевненість людей у своїй правоті.

– Чи змінилась Україна після 
Майдану?

– Авжеж, настали інші часи. Мені 
хочеться, щоб зміни відбувалися 
набагато швидше. Люди отримали 
певний імунітет від корупції, зовсім 
по-іншому ставляться до європей-
ських цінностей. Плюс, громадяни 
зрозуміли, що імперські амбіції Ро-
сії – не пустий звук: їй не важлива 
Україна, а тільки територія. Люди 
стали більш відповідальними та по-
бачили, що від їх рішення залежить 
все. Те, що ми подолали за 6 років, 
інші країни пройшли за 30–40 років!

Дарина КУЛЬЧИЦЬКА
41 рік, режисерка
Невістка Героя Небесної Сотні 
Володимира Кульчицького. Автор-
ка ідеї та режисерка проєкту про 
учасників Майдану «Характери 
Гідності».

– Майдан підштовхнув Вас 
знімати відеоісторії учасників...

– Люди, які мужньо відстоюва-
ли свою позицію, підштовхнули 
мене робити відеопроєкт «Харак-
тери Гідності». Це досить емоційні 
3-хвилинні ролики, що доносять 
правду до людей про Майдан. На 
превеликий жаль, нині більшість не 
знає нічого про Небесну Сотню. Є й 
такі, хто вважає, ніби це були добре 
підготовлені вояки, і дуже дивуються, 
коли чують про пенсіонерів, моло-
дих студентів і про те, заради чого 
вони йшли на Майдан, чим вони 
жили, як бачили майбутнє країни. 
Для мене надважливо, щоб люди 
побачили та почули правду.

– Наскільки болісно людям зга-
дувати ті події?

– Важко… Є люди, які відмовля-
ються від інтерв’ю. А є такі, хто про-
сять дати їм певний час. Так мама 
одного героя попросила зачекати 
зі зйомками хоча б півроку. Комусь 
легше говорити, а комусь – мовчати.

Нашій команді також нелегко 
даються зйомки. Важко дивитися 
в очі батькам, які з усмішкою згаду-
ють свого сина з пелюшок, зі школи, 
з інституту, згадують якісь смішні 
історії. Стільки болю на обличчі... 
Я захоплююся їхньою силою духу. 
Серед тих, із ким я спілкувалася – 
не тільки батьки, а й брати, сестри, 
сини, доньки. У багатьох сім’ях був 
сильний зв’язок. І ця втрата дуже 
болісна.

– Чи змінилась Україна після 
Майдану?

– Змінилась. Дуже багато людей 
стали цінувати свою країну, більшість 
почали розмовляти українською, 
цікавитись історією країни. Моя 
особиста думка: не було б Майдану – 
не було б сучасної нашої країни. Це 
був наш шанс відстояти європейську 
українську державу.

Марія ЗОЛОТОВА, 
художниця
Її плакати прикрашали стіни 
Мистецького Барбакану – тим-
часової споруди, що у час Майдану 
прихистила та об’єднала багатьох 
митців. 

– Коли ви вперше прийшли на 
Майдан? Пам’ятаєте студентів, 
що виходили на головну площу 
країни у листопаді?

– Пам’ятаю досить побіжно. Спо-
чатку мене не зачепило зовсім. Чесно 
кажучи, не розуміла, що відбувається. 
Під час Помаранчевої революції 
я не була в Україні, бачила тільки 
фото-відео, тож думала, що й цього 
разу будуть мирні протести. Але ні, 
виявилося страшніше…

– Як виник задум писати кар-
тини з Майдану?

– Мої роботи створювалися, як 
допомога репортерам і журналістам 
фіксувати події, що відбувалися 
в країні. Бо ж найкращі ілюстра-
ції для заголовків про революційні 
події – революційні роботи худож-
ників. Тому своїми роботами я й 
засвідчила, що ніхто не жартує, все 
по-справжньому. Що люди готові сто-
яти й мерзнути. Єдину «Неваляшку» 
створила, вже коли почали гинути 
люди. А всі інші роботи з’явилися 
ще до кривавих подій.

Ніна ВАСІЛЬЦОВА, 
мати героя Небесної Сотні 
Віталія Васільцова

Про втрату.
– Не можу це часто згадувати. 

Схиляю голову з думкою: «Господи, 
допоможи мені все це пережити». 
Здається, що рана від втрати сина 
ніколи не загоїться, а навпаки, ро-
биться більшою. Стаю старшою, 
а підтримки нема...

– На ваш погляд, чи змінюються 
зараз світогляд і настрої людей 
у країні?

– Мені не дають спокою слова 
деяких односельців, парафіян в моїй 
церкві й навіть родичів, мовляв, чого 
не вистачало сину, що він лишив 
дружину, двох дітей і пішов на Май-
дан? Що винуватий він і я винувата, 
що не вберегла. Важко пояснювати 
щось таким людям, які не бачать, для 
чого був Майдан. А я бачу! Важли-
во, що сучасні діти будуть виховані 
українцями, а не спадкоємцями 
Радянського Союзу.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


