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АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО: 
ДУМКА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ СТАН
Як жити українцям у період воєнного стану, чи можна зменшити тарифи на 
опалення і скільки грошей заклали депутати на розвиток медицини, освіти 
й армії у бюджеті на наступний рік, – відповіді на всі ці питання дав лідер 
«Громадянської позиції» Анатолій Гриценко під час інтерв’ю. 

Совські ставки 
під загрозою 
знищення 

У Києві Совські ставки по-
при чинний Генплан Киє-
ва опинилися під загрозою 
знищення й забудови. Жи-
телі Солом’янського та Го-
лосіївського районів скар-
жаться, що Совські ставки 
засипають будівельним 
сміттям, відходами, та ще й 
на додаток планують забу-
дувати. Навколо водойм уже 
утворилися кучугури з непо-
требу. 

На сайті Голосіївської район-
ної в місті Києві державної 
адміністрації з’явилося по-
відомлення про громадське 
обговорення детального 
плану території (ДПТ). 

Забудовник стверджує що 
ця територія є місцем еко-
логічної катастрофи та ї ї 
потрібно терміново “віднов-
лювати”. Рішеннями ДПТ 
запропоновано на терито-
рії Совських ставків розта-
шувати житлову забудову 
з кількістю більш ніж 20 бу-
динків з 12-23 поверхами, з 
відповідною інфраструкту-
рою території.

Нелегальне працевлашту-
вання загрожує наслідками 
як найманим працівникам, 
так і їх роботодавцям. 

Як працює новий 
експрес до 
Борисполя?

В Україні змінився 
розмір допомоги 
на дитину

Чим ризику-
ють неофіційно 
працевлаштовані 
громадяни?

Корисна звичка: 
відкладати 10% 
від доходу
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- У країні запроваджено воєнний стан. 
Чому саме зараз, а не чотири роки тому?

- Це питання турбує всіх, бо саме в 2014 році 
була широкомасштабна загроза і тоді анек-
сували Крим, захопили наші території. Пря-
мо скажу, що це питання вже для прокурорів 
та для слідчих, бо за ту бездіяльність треба 
буде відповідати. Зараз я хочу, щоб наші люди 
відчували себе в спокої, а не в паніці. 

Не хочу, щоб влада генерувала істерику, а, 
навпаки, – впевненість і відчуття, що людям 
буде нормально та спокійно, навіть якщо існує 
воєнна загроза. Люди заслужили на це. Вони 
сплачують податки та підтримують свою держа-
ву.  Держава повинна чітко показати, що вона, 
по-перше, буде уникати таких конфліктних 
ситуацій. По-друге, буде захищати наших сол-
дат, моряків, які зараз потрапили в полон. По-
третє, зробить все, щоб люди знали, що вони 
можуть спати спокійно, щоб мама знала, що ї ї 
дитина може спати спокійно. 

- Чи вплине введення воєнного стану на 
міграцію? Як, на вашу думку, зупинити цей 
процес? Адже дуже багато працездатних 
людей виїжджають за кордон.

- Я спілкуюсь з людьми і відчуваю, що вони 
злякались. Ті дискусії, які пішли від президен-
та, РНБО, в парламенті дали людям не відчуття 

впевненості, а, навпаки, ще більше відчуття не-
безпеки. Про це говорять всюди. Мами пере-
живають, призвуть чи не призвуть їхніх синів. 
Дехто вже справді почав виїздити. 

Це питання скоріше не агресії та небезпеки, 
а недовіри до своєї влади. Я хотів би, щоб Ге-
неральний штаб чітко заявив, що за нинішніх 
умов, при тому рівні небезпеки достатньо сил 
та засобів, щоб не проводити чергові хвилі 
мобілізації чи, тим більше, збільшувати при-
зов та примусову строкову службу. Тоді люди 
повірять. Люди вірять тільки справам, а не пу-
стим словам. 

- Як ви оцінюєте ухвалений Верховною Ра-
дою бюджет? Чи достатньо виділено гро-
шей на солдата в країні, яка воює?

- Ми бачили, як приймали цей бюджет. Це було 
ганебне дійство до шостої ранку. З перегаром, 
напідпитку, що неприпустимо для парламенту. 
Коли в залі сидять кілька десятків депутатів, а 
тиснуть кілька сотень кнопок. Це парламент, 
який не заслужив право на існування, право 
приймати такі доленосні рішення. Ясна річ, що 
в таких умовах не до піклування ні про люди-
ну взагалі, ні про людину в погонах. Я побачив 
кінцевий результат. На українського солдата, і 
це не тільки його грошове забезпечення, а на 

всю бойову підготовку повністю, витрачається 
в 12 разів менше, ніж на народного депутата, 
який сидить в теплі, в якого немає складної 
техніки, дорогих боєприпасів.  Зараз багато го-
ворять про загрозу з боку Росії. Вона справді є, 
але тоді покажіть, що ви дбаєте про солдата та 
про його захист і здоров’я. Коли на українського 
солдата виділяють в п’ять разів менше, ніж 
російський бюджет виділяє на російського сол-
дата, то це неправильно, несправедливо. 

- А щодо фінансування медиків, вчителів, 
пенсіонерів – воно достатнє, на вашу дум-
ку?

- Питання медицини та освіти дуже болючі. Я 
батько. Моя молодша донька зараз вчиться в 
школі. Я відчуваю, наскільки це стало пробле-
мою. Наприклад, в Києві початковий вчитель 
отримує 3500 гривень. Хіба це справедлива 
зарплатня для людини, яка має виховувати 
нове покоління? Щодо лікарів, то теж наведу 
приклад. Зараз моя мама лежить в лікарні в не-
великому містечку Ватутіно Черкаської області. 
Там, де жила наша родина. Вона під двома ков-
драми і в теплих шкарпетках. І їй все одно хо-
лодно. У лікарні не організовано навіть тепло. 
До того ж, я дізнався, що чотири місяці лікарям 
там не виплачують зарплату. 

У Києві говорять про реформи, показують, що 
все класно, але реально, коли лю-
дина стикається з медициною, то це 
катастрофа для родинного бюджету, 
це неможливість купити елементарні 
ліки, бо їхня ціна завищена. Такі речі 
як медицина, освіта - це базове, 
ключове. Ще під час Другої світової 
Черчіль, коли в його уряді під час 
війни запропонували зменшити ви-
трати на освіту, культуру та медицину, 
сказав: «А за що ми тоді воюємо?». 
Тому це те, що треба захистити, бо це 
людина, ї ї життя та здоров’я.

- Нещодавно були введені європейські та-
рифи, європейські ціни. Чи слід очікувати 
на європейські зарплати?

- Тут два питання. По-перше, тарифи явно 
завищені. Є резерв їхнього зменшення 
принаймні на 30%, коли ми вичистимо брудні 
схеми, через які кошти виводяться в офшори. 
Тарифи свідомо завищують в окремих регіонах 
на 50-70%. Це фіксує навіть Національна 
комісія регулювання енергетики та комуналь-
них послуг. Коли не буде монополіста, який 
постачає вам теплу воду, а бере за гарячу, або 
постачає не ту напругу, або не ту якість води, а 
бере на повну котушку. У держави є можливість 
привести цю сферу в порядок.

- Нещодавно були введені європейські та-
рифи, європейські ціни. Чи слід очікувати 
на європейські зарплати?

- Коли в нас буде, зарплата, принаймні, на рівні 
500 євро, тоді за 600 євро в Польщу не поїдуть, 
бо не захочуть розривати зв’язок з родиною та 
Батьківщиною. Це окремий план дій, щоб не 
примушувати, а стимулювати бізнес виходити 
на світло і платити людям не в конвертах, а да-
вати їм нормальну зарплату. Цей план у нас є. 

Для цього треба, щоб підприємців не «кошма-
рили» на митниці, в суді, що контрольні органи 
не вимагали поборів. Тоді ці кошти можна буде 
спрямувати на збільшення фонду заробітної 

плати. Тоді це буде реально.

Нинішній прожитковий мінімум фактично 
дорівнює рівню платіжки за комунальні послу-
ги.

- За що жити людям і як би ви виправили 
цю ситуацію?

- Базові функції держави це безпека та 
справедливість. Не може бути чесного, а зна-
чить стабільного та щасливого життя тоді, коли 
існує величезне розшарування між багатими та 
бідними. Треба створити і податкову, і соціальну 
політику такою, щоб ті, хто живуть захмарно, 
поділились. Подивіться, як живуть пенсіонери 
навіть не в далекій Європі, а в Польщі, Естонії. 
Вони подорожують, відпочивають на пенсію, 
а не виживають, як моя мама та багато інших 
мам. Треба, щоб справедливість була в усьому. 
Наприклад, митниця. За даними, які оприлюд-
нили українські та окремо німецькі експерти, 
на ній розкрадається 4-4,5 млрд доларів. Пом-
ножте їх на 28. Скільки коштів можна було б 
спрямувати на збалансування бюджету. 

- Що робити з олігархами? Чому, попри гучні 
заяви Порошенка про деолігархізацію, 
вони досі контролюють політичні партії та 
медіа?

- Ми пам’ятаємо, що в програмі кандидата в пре-
зиденти Порошенка Петра Олексійовича була 
обіцянка провести деолігархізацію. Я не хочу 
його критикувати, мені це нецікаво, але треба 
зрозуміти: незалежно від прізвища, якщо на 
Банковій сидітиме олігарх, ніякої деолігархізації 
не буде. Свої своїх не їдять. Навпаки, рука руку 
миє. Ми це розуміємо. Тому важливо, щоб у 
впливових державних кріслах сиділи ті, в кого 
немає бізнес-складової, хто працює для дер-
жави, для людей.

У мене немає жодного бізнесу. Тому мені це 
легко. У мене немає офшорів, сліпих трастів, 
власності закордоном. Мені цього не треба і 
ніколи не буде треба. Тому, коли я говорю про 
систему, в якій не буде олігархів взагалі, то маю 
на увазі, що цю систему створюють люди. 

Олігархам буде запропоновано жити за зако-
ном. Хто сприйме це, хто буде сплачувати по-
датки в Україні, створювати робочі місця, хто не 
буде брудними лапами лізти в політику, намага-
тись вплинути на рішення президента, проку-
рора, СБУшника, отримає шанс жити нормаль-
но. Хто не сприйме, то така людина не буде 
жити в Україні, а ї ї майно буде конфісковано. 
По-іншому бути не може. Закон має бути для 
всіх. 

Андрій Прокопенко

‘‘ Вони сплачують податки та 
підтримують свою державу.  
Держава повинна чітко показати, 
що вона, по-перше, буде уникати 
конфліктних ситуацій. По-друге, буде 
захищати наших солдат, моряків, які 
зараз потрапили в полон

‘‘У період воєнного стану 
держава повинна забезпечити 

спокій, а не сіяти паніку
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У Києві Совські ставки попри чин-
ний Генплан Києва опинилися під 
загрозою знищення й забудови. 
Жителі Солом’янського та Голо-
сіївського районів скаржаться, 
що Совські ставки засипають бу-
дівельним сміттям, відходами, та 
ще й на додаток планують забуду-
вати. Навколо водойм уже утвори-
лися кучугури з непотребу.

23 січня 2018 року на сайті Голосіївської район-
ної в місті Києві державної адміністрації з’явило-
ся повідомлення про громадське обговорення 
детального плану території (ДПТ) в межах вули-
ці Кіровоградської, проспекту Лобановського та 
Проектної вулиці. Забудовник стверджує що ця 
територія є місцем екологічної катастрофи та ї ї 
потрібно терміново “відновлювати”. Рішеннями 
ДПТ заплановано на території Совських ставків 
розташувати житлову забудову з кількістю більш 
ніж 20 будинків з 12-23 поверхами, з відповід-
ною інфраструктурою території.

Однак, насправді, забудова цієї території призве-
де до знищення екосистеми Совських ставків, 
яка вже і без того порушена. Останній десяток 
років ставки практично не очищають, внаслідок 
чого вони замулилися, поросли очеретом а рі-
вень води опустився до мінімального.

На додаток, науковцями було проведено до-
слідження щодо оцінки якості води Совських 
ставків. Отримані результати дослідження 
визначають їх загальний екологічний стан як 
«поганий» за рівнем вмісту фосфатів, нітритів 
та нітратів, що свідчить про потужний антро-
погенний тиск на водні екосистеми. Також при 
проведенні біотестування, спостерігалась 
зміна в поведінці тест-організмів та їх частко-
ва загибель, що свідчить про високий ступінь 
хімічного забруднення водойм.

При всій занедбаності екосистеми, вона про-
дукує значну кількість зеленої біомаси, що очи-
щає повітря, а також успішно утримує вологу. 
Згідно звіту від Мінприроди України, місце, в 
яке повністю входить і весь каскад озер Сов-
ської низовини, з огляду, зокрема, на тварин-
ний світ, дозволяє впевнено казати про його 
унікальність. Легенда відповідної карти вказує 
на наявність тварин, що на сьогодні занесені 
до Червоної книги України: сліпак подільський; 
шуліка чорний, орлан-білохвіст, голуб-синяк, 
ящірка зелена. Із сусідніх заплав річок сюди 
потрапляють чи завжди потрапляли (за кла-
сичною схемою): кутора мала, видра річкова, 
норка європейська; шуліка чорний, орлан-
білохвіст, скопа, лунь лучний, кулик-сорока, 
крячок малий, ящірка зелена. Деякі з цих видів 
охороняються Бернською конвенцією про охо-
рону дикої флори і фауни, яка ратифікована 
Україною.

На території ставків між Кіровоградською 
вулицею та Червонозоряним проспектом 

станом налічувалось більше 360 дерев 
(верба, дуб, осика, горобина). Штучне 

створення подібної ландшафтної екоси-
стеми потребувало би не менше 50 років. Її 
існування в столиці є надбанням, подарова-

ним обставинами.

За Генеральним планом розвитку міста Києва 
до 2020 року ця територія була зеленою зоною 
загального користування рекреаційного при-
значення. Згідно Закону України Про мораторій 

на видалення зелених насаджень на окремих 
об’єктах благо-устрою зеленого господарства м. 
Києва, рекреаційна зона – спеціально виділена і 
організована територія в місті та в межах зеленої 
зони, призначена для відпочинку населення.

Справді, сьогодні ставки мають проблеми із за-
сміченням, зливом стоків в один з них, але це 
не є приводом для їхнього знищення. Але це є 
приводом для їхнього відновлення, очищення 
та створення на цьому місці природоохоронної 
території, а не приводом для забудови. Наразі 
Совська балка є найбільш цінним природним 
урочищем в усьому басейні р. Либідь, в яку впа-
дає р.Совка

Довкола Совських ставків розташовані жит-
лові масиви. Транспортні розв’язки довкола 

призводять до загазованості. Жителі цих 
масивів знаходяться в межах 5-10 хвилин 
пішої прогулянки від зеленої зони ставків. 
Саме вони є найбільш придатним і єдиним 

в околицях місцем, де жителі прилеглих 
районів можуть відпочити на природі.

Якщо дозволити владі забудувати цю територію, 
до 2022 року на місці Совських ставків з’явиться 
урбанізований ландшафт. Навпаки, на терито-
рії домінуватимуть РТЦ, ресторани, автомобіль-
ні стоянки. Через 15 років частину природного 
ландшафту Солом’янського району буде зведе-
но нанівець.

Громада Солом’янського та Голосіївського райо-
нів вимагає припинення забудови та забруднен-
ня зеленої зони, призначеної для їх відпочинку!

 Анатолій АРТЕМЧУК

громадський діяч,

лідер Руху Кияни за Справедливість

Через 15 років частину природного 
ландшафту Солом’янського району 
буде знищено - Анатолій Артемчук 

Територія Совських ставків заразТериторія Совських ставків до забудови Природне середовище Совських ставків 
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Замовник: «Наголос»
Друк: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»

Наклад: 20 000 примірників
Замовлення: 

Відповідальна за друк: Бобир К.П.

Нелегальне працевлаштування за-
грожує наслідками як найманим 
працівникам, так і їх роботодавцям. 
В Україні людей, які працюють без 
офіційного оформлення, на сьо-
годнішній день чимало. Однак таке 
«працевлаштування» має ряд нега-
тивних наслідків. І про них важливо 
знати. 

Наприклад, громадяни без запису 
в трудовій позбавляють себе пра-
ва на відпустку, оплату лікарняних 
та декретну відпустку. Крім того у 
них немає права на оплату листків 
непрацездатності. Для неофіційно 
працюючих українців не передба-
чено страхування від професійних 
захворювань і нещасних випадків 
на виробництві. 

Та кож ва жли во зга да ти про втра ту 
пен сій но го ста жу і про те, що в разі 
втра ти ро бо ти мо жли во сті отри ма-
н ня дер жав ної до по мо ги не буде. 
Та кий пра ців ник за ле жить від сво го 
ро бо то дав ця, і за хи сти ти його дер-
жа ва не може.

Організація, в якій ви працюєте без 
трудового договору може в будь 
який момент вас звільнити або ско-

ротити. Адже немає трудового до-
говору - не потрібно дотримуватися 
встановленим законодавством тер-
мінів попередження про припинен-
ня трудових відносин. На додаток 
- ви позбавлені всіх визначених за-
конодавством компенсацій за звіль-
нення. 

Недобросовісний роботодавець 
зможе не виплачувати заробітну 
плату. Наприклад, компанія може  
розлучитися з працівником під при-
водом не проходження випробову-
вального терміну, не виплативши 
при цьому ні копійки. 

Також неналежно оформленим 
українцям наймач може встановити 
понаднормований графік роботи. 

Для са мих ро бо то дав ців, які на йма-
ють пра ців ни ків і не оформ люють їх 
офі цій но, та кож є на слід ки у ви гля ді 
штра фів. За одно го такого пра ців-
ни ка до ве де ться за пла ти ти від 500 
до 1000 не о по да тко ву ва них мі ні му-
мів до хо дів гро ма дян (8500-17000 
гри вень). При по втор но му по ру-
шен ні штраф збіль шу є ться.

За ма те рі а ла ми sud.ua

Чим ри зи ку ють не о фі цій но вла-
што ва ні гро ма дя ни?

Шановні читачі!
  Редакційна колегія газети «НАГОЛОС» приймає 

до публікації авторські матеріали про життя та події 
Київщини (новини, фотознімки, нариси, вірші, дитячі 

твори, тощо).
    Чекаємо на ваші статті, відгуки та пропозиції.
  Прохання надсилати матеріали із зазначенням 

ПІБ автора, адреси, телефону, його фото та згоду на 
публікацію твору 

в газеті «НАГОЛОС» 
за електронною  адресою: 

gazeta_nagolos@ukr.net

Уряд з 1 грудня в Україні підви-
щило виплати на дітей, які пе-
ребувають під опікою чи піклу-
ванням. Про це повідомили nua.
in.ua.

Допомога на дітей до 6 років 
збільшили до 3252 гривень, а 
для дітей від 6 до 18 років - до 
4054 гривень.

Крім того до 485 гривень під-
вищать декретні виплати для 
незастрахованих осіб. Також 
збільшені виплати і для мате-
рів-одиначок - вони будуть вва-
жатися як різниця між прожит-
ковим мінімумом для дитини і 
середньомісячним сукупним до-
ходом сім'ї.

Більше коштів передбачено у 
разі втрати годувальника, яке 
буде залежати від кількості ді-
тей в сім'ї. На одну дитину - 1435 
гривень, на двох - тисячу сімсот 
двадцять дві гривні, на трьох і 
більше - 2152,5 гривні.

В Україні змі-
нився розмір 
допомоги на 
дитину 30 листопада «Укрзалізниця» 

запустила у перший рейс швид-
кісний експрес Київ –  аеропорт 
«Бориспіль». Наступного дня по-
тяг зламався і застряг у полі, тому 
прийшов із великим запізненням. 

Експрес працює цілодобово. До-
рога займає 38 хвилин із двохви-
линоню зупинкою. 

Квитки можна придбати на го-
ловному та Південному вок-
залах за 80 гривень. Місця не 
фіксовані, можна займати будь 
яке вільне місце. Інтервали між 
потягами менше години, од-
нак в обідній час - година. Для 
тих, хто очікує відправлення, 
є окрема відгороджена зала 
очікування. На «Дарниці» о 12:17 
відбувається коротка зупинка – 
очікування 2 хвилини.

Як працює новий 
експрес до 
Борисполя?

Корисна звичка: 
відкладати 10% 
від доходу

 10% від всіх фінансових надход-
жень – непомітна сума, яку мож-
на виключити із витрат. За рік 
таким елементарним вдається 
накопичити гарну суму. 

Якщо ви отримуєте гроші на 
карту, - можна їх переказати на 
окремо картку або на депозит-
ний рахунок.  В багатьох банках 
є послуги автоматичного попо-
внення рахунку. 

3а бажання відрахування можна 
щомісяця збільшувати на 1-2%. 
А накопичену суму можна ви-
тратити на подарунки чи давно 
заплвновані покупки. 
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