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1 вересня – День знань
У Києві за парти сіли
272 тисячі школярів
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Колаж Наталії СЛІНКІНОЇ
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острові

Стор. 6–7

Василь Хмельницький, Юрій Єнакіївський
та інші забудовують давній київський
заповідник і засипають Дніпро

Столиці бракує
сантехніків

«Без Сінного і без
житла» – так називалася
стаття, яку опублікувала
«Вечірка» в №26 від
30.06.2016 р. У ній ішлося про плани спорудження багатоповерхівок на
території колишнього
Сінного ринку. Проте, як
стало відомо, нещодавно
на цю земельну ділянку
наклали арешт.

Чи вдасться впоратися з дефіцитом робітничих спеціальностей?
Стор. 9

Офшорні комбінації
із ділянкою
Сінного ринку

Стор. 5

Великий теніс
за маленькі
гроші
Цей вид спорту завжди вважали
елітним. Однак в умовах кризи
займатися ним можна й без
значних грошових витрат

Стор. 21

110 років із киянами і для киян • Передплатний індекс «ВК»: 37607
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кур’єр «ВК»
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ФОТОФАКТ

Фото із сайту КМДА

БЛАГОУСТРІЙ

На Дніпровській набережній –
«Вербовий Гай»
Оновлений парк знаходиться між мостом Патона та
Дарницьким залізничним
мостом. Сьогодні ви його не
впізнаєте.

Кияни терпляче чекали, і нарешті станцію
метро «Вокзальна» – відкрито!
Перед першим вересня станція метро «Вокзальна»
завжди переповнена. Кияни масово повертаються
з відпусток, їдуть студенти, батьки, всі з валізами,
чемоданами... Саме тому мер Києва Віталій Кличко
наполягав: «Треба встигнути до 1 вересня». Комунальники встигли. Уперше за 10 років капітально
відремонтували два ескалатори.

Фото із сайту КМДА

Чим приваблює «Вербовий гай»? Тут облаштували 5000 квадратних метрів
трав`яного газону, вимостили 2500 квадратних метрів
пішохідних доріжок, висадили понад 100 «квадратів» квітників, 200 кущів і 30 дерев, встановили
урни та лавки для відпочинку, а також відремонтували велодоріжку.
Цей зелений оазис відпочинку далеко не перший у столиці з оновлених «Київзеленбудом» нинішнього року. Загалом таких парків і скверів
уже 18, чотири з яких якраз і розташовані в Дніпровському районі.
До речі, за останні роки Київрада надала статус скверу 120 земельним ділянкам, 30 із яких вже перетворено на зелені зони відпочинку.
Це такі як сквери Небесної Сотні на вулиці Драйзера, 34 у Деснянському районі, на вулиці Вершигори, 9-Г і Миропільській, 39 у Дніпровському районі, парк «Оболонь» та інші.
Микола МИХАЙЛІВ

КОРОТКО
Фото Олексія ІВАНОВА

Цьогоріч загалом полагодять десять ескалаторів.
На це місто виділило 40 мільйонів. Міський голова
Віталій Кличко сказав, що столична влада робитиме
все для того, аби метро працювало ефективно та
надавало пасажирам якісні послуги.
На «Вокзальній» мер відвідав машинну залу, де
подивився, як працюють механізми відремонтованих ескалаторів, а також спустився на оновленому
ескалаторі в метро і проїхався до станції «Золоті
ворота», де оглянув перебіг робіт з благоустрою
території навколо пам’ятки «Золоті ворота». Тут
плиткою вимостили тротуар у вигляді вишиванки.
Микола ПАЦЕРА

 Комунальна корпорація «Київавтодор» облаштувала два
нових підвищених пішохідних переходи на вул. Героїв Оборони у
Голосіївському районі та на вул. Кіото у Деснянському районі. Як
наголошують у «Київавтодорі», місця для нових переходів були
вибрані не випадково – вони розташовані поряд з навчальними
закладами.
 Роботи з благоустрою Національного історико-меморіального
заповідника «Бабин Яр» виконано на 80 відсотків, – повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. Сьогодні тут тривають
роботи з упорядкування та облаштування Алеї Праведників та Алеї
Мучеників, передбачено перенесення пам’ятного знаку розстріляним
дітям.
 Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодила надання статусу скверу ще 6 земельним ділянкам. Три нових сквери пропонується створити у Дніпровському районі – між житловими будинками по вул. Віфлеємській, 16
та Тампере, 15. Також статус скверу може отримати ділянка по вул.
Краківській,11. Облаштувати два нових сквери хочуть і в Оболонському районі — на Бережанській та Джерельній. Може з’явитися
сквер і на вул. Мілютенка, 7 , що в Деснянському районі.

Д ЛЯ НАЙМЕНШИХ

Садочок, що постав з руїни

ПРЯМА МОВА
Ганна СТАРОСТЕНКО, заступник голови КМДА:
«Сьогодні наше головне завдання – зробити все,
щоб масштабні ремонтні роботи в закладах освіти
були проведені якісно та в повному обсязі… Зокрема
1 вересня буде відкрито два нових навчальних заклади, завершено капітальні й поточні ремонти класів та
інших навчальних приміщень, відремонтовано всі шкільні харчоблоки
із заміною обладнання…»

ФІНАНСИ

Для учнів і мільярда не шкода
Для шкільних потреб міська влада виділила 1 мільярд гривень. Зокрема 700 мільйонів спрямовують
на будівництво та реконструкцію
навчальних закладів, 49 мільйонів – на капремонт харчоблоків
і заміну обладнання, 139 мільйонів – на підготовку до роботи
в осінньо-зимовий період та 69
мільйонів – на заміну вікон.
Серед шкільних новацій – електронні підручники, для впровадження яких виділено 5 мільйонів
гривень.

Більш як 32 тисячі київських
першокласників вперше переступлять шкільний поріг. Для них
уже створено 98 додаткових класів.
Цьогоріч столична влада приділить особливу увагу заходам
безпеки в навчальних закладах
і дитячих садках. З цією метою в
кожному з них уже до кінця року
планують встановити 4200 камер
спостереження і тривожні кнопки.
Підготувала
Марина МАРЧЕНКО

ЦИФРА
У Києві – 498 загальноосвітніх шкіл, 601 дитсадок.
Майже 110 тисяч малюків перебувають у дитсадках.
Понад 32 тисячі дітей вперше сядуть цього року за парти.
Більше 272 тисяч учнів підуть до школи.

Чудовий подарунок від міста отримала у День знань малеча Печерського району – дитсадок №720 на
бульварі Дружби народів, 20 А.
Мешканці прилеглих будинків
не можуть повірити такому диву
– на місці руїни виріс сучасний
садочок. «Я живу неподалік вже
понад 70 років і пам’ятаю, як
1962-го тут відкривали садочок логопедичного профілю, – розповів
«Вечірці» Володимир Опанасенко.
– Його відвідувала моя донечка і
добре підлікувалася. Потім садок
закрили. Руйнувалися стіни, провалився дах, кілька разів ставалися
пожежі. Подивіться, який чудовий
будиночок відродився зі згарища
– справжня окраса двору!».
Двоповерхове приміщення садочка й справді дуже гарне – навіть
стіни пофарбовані не банально однотонно, а у різні кольори. Чимало
ігрових снарядів та гірок, чотири
майданчики зі столиками, а також
спортивний.
Завідувачка закладу Олена Гура
з радістю показала спальні кімнати
з ліжечками, ігрові, застелені килимами, на яких стоять столики, а
шафки вже наполовину наповнені
іграшками. Особлива гордість –
сучасний харчоблок із новенькими
плитами, холодильниками, духовими шафами та конвертаційною
пічкою.

«Наш садочок незвичайний, –
розповіла Олена Володимирівна.
– У ньому перебуватиме 50 дітей,
серед яких будуть і хворі на аутизм чи хворобу Дауна, а також із
тяжкими вадами мовлення, так їм
легше психологічно адаптуватися».
Задоволені таким подарунком і
молоді мами. Олена Доброва мешкає неподалік, її п’ятирічному
Кирилу потрібен садочок з лого-

Фото автора

педичним нахилом, тож хлопчика
возили далеко від дому. Нині ж
за направленням медкомісії він
відвідуватиме дитсадок №720, а
мама спокійно працюватиме. На
моє прохання Кирилко першим
із майбутніх вихованців випробував новеньку гірку і захоплено
вигукнув: «Клас! Не те, що у старому садку!».
Микола ПАЦЕРА
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КОРОТКО

ЗДОРОВ’Я

Медики отримали сто автівок
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

На Хрещатику відбувся незвичний парад. На цей раз
не військовий, а… медичний. Сто новісіньких автомобілів Ford Fiesta, що вишикувалися тут у колони,
міський голова Віталій Кличко урочисто передав
закладам охорони здоров’я Києва.
– Цими автомобілями міська влада не декларативно, а рально доказує своє пріоритетне ставлення до
медиків, а також здоров’я киян, – сказала «Вечірці»
начальник управління охорони здоров’я Дарницької
райадміністрації Леся Грицишин. – Ці автівки направимо до центру первинної допомоги № 2, який
обслуговує 168 тисяч населення, а також у третій,
який опікується понад 60 тисячами жителів району.
Передаючи медикам новенькі автомобілі, міський голова Віталій Кличко сказав, що на них лікарі
зможуть швидше діставатися до пацієнтів і надавати
необхідну допомогу вдома інвалідам, онкохворим і
всім, хто не може пересуватися і дістатися лікарні. Ці
машини мають замінити зношені «Волги», «Газелі»,

«Жигулі» 1990-х років випуску, які вже вичерпали
свій технологічний і експлуатаційний ресурс.
Додамо, що ця техніка повністю забезпечить
первинну та вторинну ланки медичної галузі столиці.
Микола ПАЦЕРА

ТАРИФИ

Електрика дорожчає знову

Фото Павла ПАЩЕНКА

ЗАС ЛУГИ

Вчетверте, але не востаннє
Відсьогодні зростає тариф на
електрику для населення. Це
вже четвертий етап підвищення
вартості електроенергії за півтора
року.
Відтак вартість кіловата електрики становитиме 71,4 копійки
(до вчора було 57), якщо ви спожили за місяць до 100 кіловат.
За спожиті від 100 до 600 кіловат
доведеться сплачувати по 1,29 грн
(було 99 коп.) за кВт. Домогосподарства з обсягом споживання
понад 600 кВт сплачуватимуть по
1,64 грн (було 1,56) за всі кіловати,
що перевищують цей обсяг. Тариф
для багатодітних сімей єдиний,
незалежно від обсягу споживання, – 71,4 коп./кВт.
У негазифікованих будинках
без централізованого опалення
(здебільшого в сільській місцевості) з жовтня до березня,

тобто в опалювальний період,
діятимуть такі тарифи: до 3600
кіловат – 71,4 коп./кВт, понад
3600 – 1,64 грн.
Для дачних, садових, гаражних кооперативів, які розраховуються за показником загального

ДО ТЕМИ
30 серпня в Києві розпочала
роботу «гаряча лінія» з питань
економії енергії. Зателефонувавши за номером 0-800-21-06-11,
охочі зможуть отримати консультацію з питань енергозбереження: як одержати лічильник,
як встановити тепловий пункт,
як правильно замінити вікна і
провести термомодернізацію
будинку. Час роботи – з 9.00 до
18.00. Дзвінки зі стаціонарних
і мобільних телефонів – безкоштовні.

 Український Оскарівський комітет оголосив фільми-учасники відбору на висування на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм
іноземною мовою». За право представляти нашу країну змагатимуться
«Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка, «Пісня пісень» Єви Нейман і документальна стрічка Романа Бондарчука «Українські шерифи». «Пісня пісень»
отримала нагороди міжнародного і національного конкурсів минулорічного Одеського міжнародного кінофестивалю. «Гніздо горлиці» журі
ОМКФ- 2016 визнало найкращим у національному конкурсі. А «Українські
шерифи» відзначені спеціальним призом журі Амстердамського міжнародного документального кінофестивалю (IDFA). Фіналіст буде відомий
9 вересня.
 29 серпня в театрі «Колесо» відбулася прем’єра проекту «Ми.
Майдан». Місце і час дії: Київ, листопад 2013-го – лютий 2014 року.
Авторка твору Надія Симчич ретельно відбирала свідчення активістів у
Facebook, згодом створивши свою п’єсу. Студенти, журналісти, самооборонівці, медики, священики, волонтери, кияни і приїжджі – у кожного
героя є реальний прототип, з якими драматург підтримує зв’язок й досі.
Режисером-постановником вистави є народна артистка України Ірина
Кліщевська. Наступний показ відбудеться 21 вересня.
 Київська «Бібліотека українського мистецтва» випустила видання
«Чорнокнижник із Чорногори», яке вважається першим коміксом, створеним в Україні. Віршована поема автора Ярослава Вільшенка з ілюстраціями Антона Манастирського вперше вийшла друком у 1921 році.
Мова про магію, перетворення людей на тварин та інші надприродні
явища. Крім тексту, у виданні є картинки, за допомогою яких викладається історія – таке оформлення і дає привід називати його схожим за
форматом на класичний комікс.

Олімпійці-кияни справлятимуть
новосілля
Гарний приклад того, як потрібно піклуватися про наших чемпіонів,
продемонструвала міська влада. П’ятеро спортсменів і два тренери невдовзі зможуть відсвяткувати новосілля.
лічильника, а також для ЖЕКів,
ОСББ, ЖБК за електрику на загальнобудинкові потреби (ліфти,
освітлення дворів, східців тощо)
діятиме єдиний тариф – 1,29 грн
(донині було 99 коп.) за кіловат.
За постановою НКРЕКП від
26 лютого минулого року залишився ще один – п’ятий і останній
етап підвищення електротарифів до нібито ринкової вартості.
Отож, 1 березня наступного року
електротариф має зупинити свій
поетапний ріст на такому рівні:
при споживанні до 100 кіловат –
90 коп./кВт, понад 100 – 1,68 грн.
Олег ПЕТРЕНКО

– Ми ухвалили рішення виділити однокімнатні квартири для Ганни
Різатдінової, Олени Вороніної і В’ячеслава Лаврухіна – тренера Ігоря
Радівілова, двокімнатну квартиру для Артура Дзігасова (тренера Жана
Беленюка) і три земельних ділянки – Олегу Верняєву, Жану Беленюку
і Павлу Тимощенку, – сказав Віталій Кличко.
Крім житла олімпійці отримають і преміальні: за золоту медаль – 120 тисяч гривень, за срібну – 100 тисяч, за бронзову – 80
тисяч. Тренери отримають премії в розмірі 50 відсотків від нагород
спортсменів. Грошову винагороду виплатять не лише призерам, а й
тим, хто увійшов до шістки найкращих у світі, що неабияк приємно
здивувало спортсменів.
– На моїй пам’яті це вперше, коли нагороджують атлетів, які
не увійшли до числа призерів, – коментує борець Валерій Андрійцев, який посів четверте місце на Іграх у Бразилії. – Приємно, що
міська влада розуміє, скільки сил та терпіння потрібно докласти,
аби не лише піднятися на п’єдестал пошани, а й навіть здобути
перепустку на Олімпіаду.
Олександр ПИРЛИК

ЩО ПИШУТЬ ЗАРУБІЖНІ ЗМІ

«Нью-Йорк Таймс» (США)

Києві спостерігається справжній
вибух культурних подій і різних
шоу. «Люди перестали боятися
після Майдану. Ніхто більше не
боїться висловлювати свої думки та
ідеї. Молоді українці сьогодні дуже
вільні, й революція стимулювала і
підштовхнула їх», – вважає генеральний директор Національного
архіву кіно України Іван Козленко.

Потужна російська
зброя – поширення
неправдивої
інформації

«Цайт» (Німеччина)
Під час напружених національних дебатів щодо того, чи повинна Швеція вступити до НАТО,
посадовці зі Стокгольма раптом
зіткнулися з невщухаючою проблемою – потоком брехливої інформації в соціальних мережах,
що призводить до викривленого
розуміння громадськістю цього
питання. Закиди й справді тривожні: якщо Швеція, яка сьогодні
не в НАТО, підпише договір про
приєднання, Альянс розмістить на
її землі таємні сховища ядерної
зброї; НАТО зможе завдати удару
по Росії з території Швеції без
згоди її уряду; натовські солдати,
недоторканні для місцевих законів,
зможуть ґвалтувати шведських
жінок, не боячись кримінального
переслідування.

Страх посилення
домінування Росії
«Гардіан» (Велика Британія)

Культурне
відродження на тлі
конфлікту
Майдан не дуже вплинув на
ступінь прозорості роботи українського уряду, однак у культурній
сфері наслідки української революції виявилися вражаючими.
Так столиця України виявилася

на передньому краї потужної нової хвилі творчості. Про це пише
британська газета The Guardian.
Торік економіка України скоротилася на 12 відсотків, і уряд не
демонструє великих успіхів у роботі, тому одне з головних досягнень
революції для молоді – це свобода.
Сміливі молоді художники, промоутери, підприємці та чиновники
спокійно почали перетворювати
це тримільйонне місто в осередок
творчості, з інноваційними театрами, концертами під відкритим
небом і кулінарними подіями,
стилістично унікальними барами
і кафе. Видання констатує, що в

Оглядачка німецького видання Аліс Бота пише: «За два роки
мінські домовленості не принесли
миру на Сході України, натомість
поширили нове бачення: тепер
винні українці». Авторка зазначає,
що ця угода не могла зупинити війну, але призвела до думки, що за
її провал відповідальна Україна.
«Вродженим недоліком «Мінська»
є те, що таке бачення може переважити», – зауважує дописувачка
та ще раз наголошує, що, попри
чіткі свідчення участі РФ у війні,

вона не є стороною Мінської угоди,
укладеної між представниками
ЛНР і ДНР та Україною.

«Телеграф» (Велика Британія)

25 дивовижних
фактів, які ви,
напевно, не знали
про Україну
Україна є найбільшою
державою
Європи,
за винятком РФ, має «сім чудес» світу, які
ввійшли до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема
Софійський собор у Києві, давнє
місто Херсонес і букові ліси Карпат.
У статті також ідеться про те, що
українці полюбляють перехилити
чарчину, але вже не так часто,
як раніше. Британці зауважили,
що національний напій українців
називається «горілка» і трохи відрізняється від «водки». В Україні
люблять McDonald’s, і вона розташована в самісінькому серці
Європи.
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турбота

слово – діло

Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова

Михайло ТЕРЕНТЬЄВ,
депутат Київради (фракція «Солідарність»)

Приємно, коли спільні зусилля дають позитивний результат. Кожна операція на серці – це
врятоване життя. І я вдячний усім фахівцям
Інституту серця – лікарям, іншому персоналу,
керівнику й натхненнику Борису Тодурову, які
буквально повертають людям життя.
Восени 2015-го столична влада спільно з Інститутом серця започаткувала соціальну програму «Стоп інфаркт». Ті кияни,
яких привозить до закладу «швидка» з гострим інфарктом міокарда,
одержують медичне обслуговування та стентування безкоштовно.
Це дуже важливо, адже чимало містян не спроможні знайти кілька
десятків тисяч гривень для оплати коштовної операції. А коли важить
кожна хвилина, оперативне надання допомоги здатне зберегти життя
та працездатність людини. За період дії програми «Стоп інфаркт» в
Інституті серця зробили 750 операцій зі стентування киянам, котрі
гостро цього потребували. Сьогодні місто знайшло кошти, і найближчими тижнями ми закупимо ще майже 200 стент-систем.

Підійшов до завершення перший етап програми «Українські книги – у школи столиці!».
1 вересня будемо передавати
книжки до навчальних закладів
Печерського району. Спільними
зусиллями разом із мешканцями
Печерського району вдалося зібрати 1113 книжок
українською мовою… А ще, на виконання доручень
батьків та відповідно до Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік, тривають роботи з капітального ремонту
тіньових навісів
у дошкільному
навчальному закладі №143 (бульвар Лесі Українки,
24-а).

за дорученням виборців
Павло ТЕСЛЕНКО, депутат
Київради (фракція «Єдність»)
Продовжуємо
реалізовувати
проект «Капітальний
ремонт шляхопроводу по
Алма-Атинській». Нарада, яку ми ініціювали, з керівництвом КК «Київавтодор», головним інженером
Південно-Західної залізниці,
проектантами КП «Київшляхмістпроект» дала можливість
прискорити реалізацію проекту
щонайменше на два місяці. Вже

вдалося вирішити стратегічно
важливе питання – підготовку
технічних умов про перекриття залізничних колій на період
капітального ремонту шляхопроводу, без яких неможливо
продовжувати реалізацію проекту. Відповідний документ має
бути розроблений до кінця тижня.
Нагадаю, згідно з експертними
висновками, єдиний шляхопровід
з мікрорайону ДВРЗ, де мешкають
20 тисяч киян, має найвищий,
четвертий, ступінь аварійності.
Саме тому капітальний ремонт
цього шляхопроводу має стати
пріоритетним завданням для
міста.

Юлія ЯРМОЛЕНКО, депутат Київради
(фракція «Солідарність»)
У місті триває проект «Яскрава столиця». Маленькі кияни
разом з художниками знову
беруться за фарби і розмальовують свій мікрорайон. Цього
разу творили «шедеври» в Територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району, що на вулиці Вербицького, 9-і. До
роботи долучилися не лише дітки, але й працівники
Центру. Ми започаткували проект іще навесні цього
року. Спочатку він називався «Яскраве подвір’я»,

однак згодом почав набирати обертів. Ми уже розмалювали більш як 20 об’єктів. Передаємо естафету
іншим районам нашого міста... Кожен, хто хоче,
щоб його подвір’я, дім тішили око, мають подати
заявку на участь у конкурсі на кращий будинок та
прибудинкову територію.
Андрій АНДРЕЄВ,
депутат Київради
(фракція «Солідарність»)
Робимо все можливе для відновлення старої та занедбаної
системи водовідведення по вул.
Авіаконструктора Антонова, 9. На своєму шляху
зустрічаємо безліч перешкод! Починаючи з того,
що «лівньовка» не перебуває на балансі у жодної
організації району. По-друге, головний інженер
відповідального ЖЕО упродовж десятиліть не
знав напрямку її прокладки. По-третє, засмічення
має декілька локацій, що ускладнює процес її відновлення. По-четверте, система водовідведення
проходить через балансову територію відомчого
ДНЗ СБУ, який не підпорядковується районному
управлінню освіти. По-п’яте, «лівньовку» перетинає
безліч кабелів та інших комунікацій, що передбачає
залучення багатьох організацій…

реалії

ініціатива
Олександр ПАБАТ, депутат Київради
(фракція «Солідарність»)

Олесь МАЛЯРЕВИЧ,
депутат Київради (фракція «Солідарність»)

У спортзалі школи під щасливим 13-м номером ще не
висохла фарба, а на сусідній
вулиці Володимира Покотила
вже монтують майданчик для
тих, кому не байдужий воркаут. Паралельно до мерської програми «Безкоштовний спорт доступний кожному»,
спільно з Федерацією баскетболу України, мають доповнити двори
та шкільні
майданчики
Борщагівки
щити для
гри у стрітбол. Для тих,
хто журиться з приводу
відсутності
асфальтного
покриття на окремих об’єктах, одразу скажу:
для відпрацювання стрітбольних фінтів воно
зовсім не обов’язкове. Натомість доведені до
автоматизму «триочкові» цілком можуть стати
базою для чийогось професійного спортивного
майбутнього.

Українські спортсмени проведуть для київських школярів
олімпійські уроки. Більшість
дітей навіть не замислюються,
наскільки близько до них знаходяться справжні герої спорту.
Наша мета – познайомити дітей
з чемпіонами Олімпіади в Ріо, надати можливість
поспілкуватись з ними, поставити запитання та
отримати поради на майбутнє. Можливо, саме
ця зустріч маленьких підростаючих чемпіонів та
чемпіонів сьогодення стане тим поштовхом, який
приведе дитину до високих результатів.
Разом з тим, уже навесні 2017 року на Русанівці
буде відновлено стадіон «Русанівець». Він стане
літнім майданчиком для занять спортом, а взимку
це буде манеж.
Вадим ОНУФРІЙЧУК,
депутат Київради
(фракція «Солідарність»)
Майже рік тривалих дискусій
та запеклих суперечок щодо
подальшого розвитку Чорнобильського парку на Вигурівщині-Троєщині
закінчився певною мірою несподівано – появою в нашому районі карильйону... Це справжнє 35-тонне диво архітектурного, ливарного та
музичного мистецтв. Відсьогодні з 9-ї години
ранку гранітна споруда
шість метрів заввишки
звучанням своїх 15 бронзових дзвонів даруватиме
деснянцям радість і духовне очищення. Такий подарунок міська та районна
влада зробила Деснянському району на спомин
про героїв-ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, а також до
25-ї річниці Незалежності
України.

Валерій ГУМАНЕНКО,
депутат Київради (фракція «ВО «Батьківщина»)
Усі ми чудово знаємо, яка криміногенна ситуація
склалася на Березняках: пограбування, наркоторгівля, табір ромів, крадіжки, пошкодження
майна тощо. Саме тому ми вже давно шукали
можливості вплинути на вирішення хоча б частини цих проблем.
ОСН «КМ «Березняки-Тельбін» починає реалізовувати перший етап
проекту «Безпечні Березняки». На території мікрорайону буде встановлено десятки камер відеоспостереження з можливістю онлайндоступу всіх бажаючих та правоохоронних органів до тимчасового
архіву відеозаписів. Таким чином, з’явиться реальна можливість
попереджати та ефективно розкривати правопорушення.
До проекту вже залучилися спонсори. У зоні відеоспостереження
будуть дитячі майданчики, парковки автівок, озеро Тельбін, навчальні заклади тощо. Проект такого масштабу в Києві реалізовуватиметься вперше!

протест
Тетяна МЕЛІХОВА , депутат Київради
(фракція «ВО «Батьківщина»)
«Територія парку «Інтернаціональний» (Святошинський район), яку хочуть забудувати, відповідно до Генплану до 2020 року, є територією
багатоповерхової житлової забудови», – таку
відповідь на своє звернення стосовно функціонального призначення земельної ділянки на
вул. Тулузи, 6-д я отримала від Департаменту
містобудування та архітектури. Якщо ви подивитеся витяг з містобудівного кадастру, то побачите, що ділянка, віддана під забудову,
хоч і має функціональне призначення «територія багатоповерхової
житлової забудови», насправді є зеленою зоною… Дерева в парку
«Інтернаціональний» посадили у 1970-х роках. Назвати їх чагарником
язик не повертається, а тим паче годі думати про те, щоб зрізати
їх задля будівництва. Невже наш Київ настільки зелений, що треба
віддавати під забудову шмат парку?! Комісія Київради з питань
дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції підтримала моє звернення щодо необхідності проведення службового
розслідування діяльності посадових осіб, наслідком якої могло бути
неправомірне передання забудовнику земельної ділянки на вулиці
Тулузи, 6-д, що є частиною парку. Комісія направить відповідне
звернення до Київського міського голови.

суспільство
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повертаючись до надрукованого

Офшорні комбінації
із ділянкою
Сінного ринку

як це було
Процеси знищення Сінного ринку розпочалися у
листопаді 2004 року, коли
його передали в оренду
двом приватним структурам
— ТОВ «Фірма «Ферро» та
ТОВ «Сінний ринок». Вони
отримали земельну ділянку
загальною площею 1,98 га
на вул. Воровського, 17 для
будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно-офісно-житлового центру
з підземним паркінгом
та для знесення існуючих
будівель.
2006 року Сінний ринок
знесли, посилаючись на
аварійний стан. Його вивели
з реєстру пам’яток історичної спадщини, а потім – підпалили. Через півтора року
після руйнування ухвалили
рішення про спорудження
величезного багатофункціонального комплексу з торгово-розважальним центром
(площею 5000 квадратних
метрів), двома 15-поверховими офісними вежами та
20-поверховим житловим
будинком.

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Без Сінного і без житла» —
так називалася стаття, яку опублікувала «Вечірка» в №26 від
30.06.2016 р. У ній ішлося про
плани спорудження багатоповерхівок на території колишнього Сінного ринку по вулиці
Воровського, 17 (сьогодні —
Бульварно-Кудрявська). Проте,
як стало відомо, нещодавно на
цю земельну ділянку наклали
арешт.
Рішення Київради про передачу колишнього Сінного ринку
було ухвалено 12 років тому.
Чому ж це питання з арештом
виникло лише тепер? Про це
нам розповів депутат Київради адвокат Роман Марченко,
з ініціативи якого розпочато
кримінальне провадження.
Насамперед, йдеться про
те, що у нинішніх «власників»
території колишнього ринку
немає відповідних рішень Київради та Головного управління
земельних ресурсів КМДА, звіту
про експертну грошову оцінку
земельної ділянки, вартості
земельної ділянки та умови її
продажу, а також конкурсної
процедури.

На знімку вгорі:
Сінний ринок
з боку вулиці
Чкалова (нині –
Олеся Гончара),
кінець 50-х років
На знімках
праворуч і внизу:
проекти
забудови на
місці колишнього
Сінного ринку

СЛУЖИТЕЛІВ
ФЕМІДИ ВТЯГНУЛИ
У ВИСТАВУ
– Ознайомившись із
матеріалами, які є в Київраді та Департаменті земельних ресурсів КМДА,
я особисто переконався:
у власність ТОВ «Орест»
земельну ділянку передали
без належних підстав, адже
з володіння міської громади вона
вибула внаслідок неправомірних
дій, – пояснює Роман Марченко.
– Хоча Солом’янський районний суд визнав за ТОВ «Орест»
право користування ділянкою
по Воровського, 17.
На думку депутата, служителів Феміди втягнули у виставу,
розіграну між ТОВ «Орест» і
якимось громадянином В. Скуловим. Він подав позов проти
Головного управління земельних ресурсів КМДА – нібито
хотів зобов’язати чиновників
укласти з ним додаткову угоду
про сплату авансового внеску в
рахунок оплати вартості земельної ділянки (раніше ця угода
була укладена між ТОВ «Сінний
ринок», ТОВ «Фірма «Ферро»
та Головним управлінням земельних ресурсів КМДА). Таким
чином Скулов намагався виступити в якості землекористувача
замість ТОВ «Сінний ринок».
У свою чергу фірма «Орест»
звернулася із зустрічним позовом про визнання за нею права

користування цією ділянкою на
умовах договору оренди (від
12.11.2004 року) між Київрадою,
«Сінним ринком» та «Ферро».
– Тобто діяли за класичною
схемою штучної зміни підсудності, – робить висновок Роман
Марченко.
Хоча цей спір відносився до компетенції судів адміністративної юрисдикції,
Солом’янський суд не тільки
прийняв позови, але й розглянув
справу за правилами адміністративного судочинства на
підставі тільки тих доказів, які
надали громадянин Скулов та
ТОВ «Орест». Внаслідок цього
було замінено землекористу-

вача з ТОВ «Сінний
ринок» і ТОВ «Фірма «Ферро» на ТОВ
«Орест». Оскільки
представники Київради та КМДА на
судове засідання не
з’явилися, справу
розглянули без їх
участі. До речі, саме
з підстав порушень
правил юрисдикції
Київський апеляційний адміністративний суд пізніше скасував
цю постанову Солом’янського
суду.

СЛІДИ ВЕДУТЬ
НА КІПР
У червні 2010 року ТОВ
«Орест» як землекористувач
звернулося вже до Господарського суду з позовом проти
Київради та КМДА, щоб визнати
укладеним та зобов’язати їх
зареєструвати договір купівліпродажу земельної ділянки.
При цьому продаж просили
вважати здійсненим за сумою
сплаченого раніше авансового

до теми
Засновниками фірми «Орест», як стверджувало інтернет-видання «Наші гроші», були Микита та Євген Ільїни (син і племінник
Геннадія Ільїна, екс-депутата Київради, 2014-2015 рр.). 2010
року «Орест» переоформили на ТОВ «Грандіс Інвестментс», яке
зареєстроване на кіпрські компанії «Ротег Інвестментс Лімітед»,
«Елван Холдінгз Лімітед» і белізький офшор – «Бейрок Файненс
Лімітед».

платежу. Хоча і ринкова, і нормативна вартості ділянки були
набагато вищими. Цю справу
розглянули доволі оперативно на користь ТОВ «Орест».
Пізніше це незаконне рішення
скасував Київський апеляційний господарський суд, коли
переглянув справу за скаргою
Головного управління земельних ресурсів КМДА. Проте після
трирічної тяганини ТОВ «Орест»
заручилося підтримкою Вищого
господарського суду України,
який скасував постанову адміністративного господарського
суду і залишив без змін рішення
Господарського суду Києва.
Далі – ще цікавіше. З подачі
ТОВ «Орест» територію колишнього Сінного ринку було відчужено на користь... офшорної
компанії – Sangelo Management
Limited (Кіпр). Ця компанія,
вочевидь, щоб замести сліди,
розділила ту ділянку на три
частини з новими поштовими
адресами (вул. Воровського,
15-а, вул. О. Гончара, 48/2 і вул.
О. Гончара, 38-б) та перепродала
їх іншій кіпрській компанії —
Artam Developers LTD. А та відчужує ці ділянки компанії Solid
Blue Assets Limited, створеній за
законодавством Англії та Вельсу.
– Очевидно, такі операції
пов’язані з тим, щоб приховати
неправомірність першого набуття у власність ТОВ «Орест»
та з метою унеможливлення
повернення землі у власність
громади, – робить припущення
Роман Марченко. – Унаслідок
цих махінацій 2 гектари в центральній частині міста вибули з
володіння громади Києва. Отож
маємо виправляти наслідки
корупційних діянь кoлишніх
керівників міста.

Відписалися
загальними
фразами
4 серпня у рубриці «Питання руба»
«Вечірній Київ» опублікував критичну
замітку «Ощадбанк» для людей чи для
керівної бюрократії?».
Редакція, реагуючи на численні скарги
наших читачів на незадовільну роботу
відділень «Ощадбанку» в Києві, відправила кореспондента до центрального
офісу на вулиці Госпітальній з проханням
узяти інтерв’ю в керівництва банку, щоб
разом обговорити проблеми і знайти
оптимальний вихід. Зокрема йшлося про
ТВБВ №10026/0192, що на бульварі Лесі
Українки, 9-в, яке безпідставно перевели
з п’ятиденки на дводенну роботу на тиждень, чим спричинили величезні черги та
невдоволення клієнтів.
В аудієнції кореспонденту відмовили, порадивши звертатися листовно.
Оскільки недоліки типові, а звернень
чимало, здебільшого телефоном, редакція
вирішила сформулювати найтиповіші питання та надати можливість керівництву
«Ощадбанку» відповісти нашим читачам
через газету.
Відповідь редакція отримала. За
формою ніби правильно: повторення
запитання та відповідь на нього, а по суті
лише загальні цифри та самореклама.
Так, це цікаво, що частка «Ощадбанку» зі
сплати комунальних платежів у Києві досягла 50 відсотків і цього року зросла до
3 мільйонів. Але ж на такі досягнення слід
відповідно реагувати. Однак на запитання, що конкретно робить керівництво, аби
уникнути черг у відділеннях, і наскільки
це вдається, відповіді немає.
Ще цікавіші відписки надійшли на
конкретні запитання: «Хто й чому перевів
улітку відділення банку №192 на бульварі
Лесі Українки, 9-в з п’ятиденної на дводенну роботу на тиждень? Чи враховували при
цьому інтереси численних клієнтів відділення? До яких збитків це призвело?».
Відповіді на ці запитання відсутні. У
листі від «Ощадбанку» лише визнали, що
зазначене відділення справді змінило
графік роботи (чому? з чиєї волі? з якої
потреби?) і, як на сміх, запропонували
його клієнтам «звернутися до більш
зручних відділень зі зручним графіком
роботи», навівши перелік адрес.
Як бачимо, на конкретні запитання
конкретних відповідей немає. Бодай проаналізували б, скільки клієнтів у цьому відділенні, чому їм зручно ходити саме туди.
І хто конкретно ухвалив таке рішення
не на користь численних відвідувачів, а з
нікому не зрозумілих мотивів?
Третє запитання стосувалося методів
спілкування керівництва «Ощадбанку»
з пресою. Прес-служба наполягала: подавайте письмовий запит. Як бачите, ми
подали такий запит через газету, оскільки проблема має суспільне значення й
цікавить широке коло наших читачів, але
посутньої відповіді не отримали.
До речі, підпису під листом немає. Просто
стоїть абстрактне: «З повагою, пресслужба «Ощадбанку».
Сподіваємося, що на свої запитання
редакція все ж одержить конкретні відповіді від керівництва «Ощадбанку», і ми
проінформуємо про це наших читачів.
Інф. «ВК»
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погляд

кава
з бульбашками
Без багета
Вадим ПЕТРАСЮК
На розі вулиць Пушкінської і Прорізної колись була культова кав’ярня, де
збиралися митці – художники, літератори, актори. Вони полюбляли виходити з
горнятками на тротуар і смакувати каву
«під сигаретку». Можна було підслуховувати їхні розмови і у такий спосіб
дізнаватися «богемні новини».
Зараз кав’ярні вже нема. Але на тому
місці я таки зустрів трійцю чоловіків
мистецького вигляду. І вони таки пили
каву. Хіба що не з горняток, а з паперових стаканчиків.
Один мав довге сиве волосся, а під
комірцем – яскраву шийну хустинку.
Другий був з хемінгуеєвською борідкою. Зовнішність третього чоловіка не
давала жодних натяків на його професію. Проте він «викрив» себе у перших
почутих мною його словах:
–...відібрав вісім картин для виставки, привіз, розвісив. На відкриття
прийшло море люду: вітають, фотографуються. Коли ж то підходить хлопчина:
а чого, питає, у вас на картині у чоловіка
одна нога – це якийсь символ, чи що?
Дивлюся – дійсно, одна нога. Прикинь,
хлопчина побачив, а я – автор – ні!
Чому? Бо мені байдуже, скільки там
ніг. Я створював образ, хотів передати
атмосферу, експресію. Отакий курйоз,
хлопці!
– То ти навмисне так намалював?
Щоб показати, що тобі байдуже, скільки
в людини ніг? — покепкував чоловік з
шийною хустинкою.
– Ні, звісно мусить бути дві ноги. Але
я, певно, захопився якимись іншими
деталями. А потім собі вирішив: картина
готова. І не помітив, що нога одна. Бо
я бачу як художник. А той хлопчина
– звичайний відвідувач. У нас різне
світосприйняття.
– Що я на це скажу: вам треба до
своїх робіт гарні багети, – долучився
«хемінгуей». – Картина без рамки – то
не товар. Тому й таке сприйняття.
– Та багети то таке. Але уявіть, хлопці,
скільки художників було поруч, і ніхто
нічого. Лише якийсь «лівий» хлопчина!
– Не можна казати «лівий» на потенційного покупця. Це я вас запевняю
як маркетолог. Багети потрібні. Ось,
дивіться, ми торгуємо саме багетами.
Наш прайс, умови доставки, ціна, терміни – все тут є.
З цими словами «хемінгуей» простяг
художникові буклет, який той одразу
відсунув убік і не звертаючи уваги продовжив:
– У Тараса Григоровича Шевченка
є малюнок, на якому годинник без
стрілок. Одні мистецтвознавці кажуть,
що це містика. Інші – що Тарас просто пожартував. Треті називають його
мало не предтечею авангардизму. А я
припускаю, що він просто забув про
стрілки. Бо – художник!
– Ну ти, Володю, себе до Кобзаря дорівнюєш! Може й «Заповіт» напишеш?
– знову посміхнувся довговолосий.
– Тю на тебе! – почервонів художник.
– Друзі, без багета живопис не
сприймається оком. Читайте з цього
приводу психологів. Не сприй-ма-ється! І вам весь час чогось бракуватиме
– то ноги, то руки. І ви казатимете, що
так бачите світ.
Художник зміряв «хемінгуея» поглядом, наче вперше побачив, ще раз
скоса глянув на подарований йому
буклет і повернувся до довговолосого:
– А ти зараз над чим працюєш?
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Нашестя
на Жуковому острові
Хмельницький, Єнакіївський та інші забудовують давній київський
заповідник і засипають Дніпро
Олег ПЕТРЕНКО,
Григорій КУБЛАНОВ
(фото)

Якщо їхати до Києва з боку
Обухова, то від Козина і КончіЗаспи аж до Корчуватого і Видубичів, уздовж Столичного шосе,
ніби-то тягнеться суцільний ліс.
Лише вузенькі асфальтовані
доріжки біжать углиб Жукового
острова. Багато з них перегороджено шлагбаумами і «цеглинами»: «В’їзд заборонено». За
високими соснами і крислатими
дубами сховалися кілометрові
уздовж і 3–5-метрові заввишки кам’яні й металеві паркани
з колючим дротом і навіть
електричними роликами зверху.
Камери стеження – навіть у непролазних хащах.
За цим лісом, на берегах Дніпра та на своєрідних острівцях
серед його заплав, річечок-рукавів і озер, – красені-маєтки. З
колонами і вишуканою мозаїкою,
статуями і поливними садами,
квітниками, басейнами, гольфполями, яхт-клубами, власними
пляжами. Це – філія раю… у країні, в якій зараз іде війна і яка не
ладна звести кінці з кінцями без
кредитів МВФ.

ТУТ – НІ РЕВОЛЮЦІЙ,
НІ ОПОЗИЦІЙ
Пригадується, що голова Київської облдержадміністрації
Євген Жовтяк позбувся посади, як тільки призупинив низку
земельних рішень Козинської
сільради. Бо в цих заповідних
краях не буває ні революцій,
ні опозицій, ні змін влади, ні
багатопартійності… Тут всі одним миром мазані. Перепустка
– «зелені» з багатьма нулями.
Як після першого Майдану, так
і нині.
Скажімо, обоє Азарови –
батько і син – втекли з країни
ще на початку 2014-го, а їхній
дачний кооператив «Південний»
виграв у прокуратури спір (у
двох судових колах) щодо 12
гектарів із царськими палацами. А нещодавно генпрокурор
Юрій Луценко вкрай гнівно
коментував рішення Вищого
госпсуду, який уже по третьому
колу пустив справу про майже 70
гектарів заповідної землі, виділеної «більшістю Черновецького»
іншим липовим кооперативам
на чолі з Юрієм Іванющенком
(більш відомим за прізвиськом
Юра Єнакіївський). Останній теж
втік… Та «справа його живе». І
має за що утримувати розкішний
житловий комплекс, прозваний
у народі «Межигір’ям-2», а також
судитися два роки поспіль і вигравати. Тож в Іванющенка не
можна відібрати незаконних,
за твердженням прокуратури,
аж сімдесят гектарів.

Виявляється, 2007 року
на півтора десятка підставних кооперативів із
безневинними штучносовковими назвами «Харчомашівець», «Тестбуд»,
«Залізничник», «Медтехнік», «Соцбудівництво»,
«Транспортник» тощо, за
якими стояли депутати-бізнесмени Василь Хмельницький та
Андрій Іванов, було оформлено
близько 700 гектарів лісів і лугів
Жукового.

НА ГРЕБЛІ ПРОТОКИ
СТАРИК – ПЕРШИЙ КПП
Практично весь острів порізано на ділянки. Щоправда, на
більшості з них – жодних дій за
десятиліття. Вичікують.
Кореспонденти «Вечірки»
пройшлися Жуковим від Корчу-

ватого до державної резиденції
«Конча-Заспа». Далі нас не пустили: дачі нинішніх чиновників
охороняються дуже пильно.
Від Києва Жуків острів з боку
Дніпра починається з якоїсь чи
то промзони, чи поселення безхатченків. Тут – безліч різноманітних, здебільшого поламаних,
плавзасобів. У багатьох з них,
як і в хатинках із будвідходів,
живуть люди із собаками. На
деяких катерах – телевізійні
антени, димарі та… синьо-жовті
прапорці.

Що за парканами
Охоронець санаторію «Конча-Заспа» порадив не шукати маєтків
Юри Єнакіївського. Бо проїзд туди, мовляв, через резиденцію
«Конча-Заспа», куди пускають лише обраних.
Колись тут, як згадує місцевий мешканець Микола, було сорок
«совміновських», здебільшого дерев’яних, літніх будиночків, нині
на цій же території – лише шість садиб. Після Майдану дві було
виставлено на продаж по п’ять мільйонів доларів.
Подейкують, що й Азаров свій продавав. Чи продав – невідомо. На одному з будинків вікна забиті дошками, почорнілими від
часу, біля входу – кропива. А ось інші обійстя ошатно прибрані, все
пофарбовано-полаковано, кожне деревце навіть під парканом
поливається…
У вазонах під огорожею намитого приватного пляжу Азарова та під гаражем для яхти – спіють помідори, плетуться сіткою
огірки, росте синя капуста… А під будинком його сина Олексія, що
після Майдану залишився без вікон і дверей, ростуть кукурудза
та багато кущів троянд між голубими сосонками і вічнозеленими
туями. Високий паркан з берега заходить у воду на кілька метрів.
Відеокамери і сигналізація миготять діодами, працюють, хоч ми
вільно перелізли через паркан, бо, як сказали місцеві пляжники,
«дім господар покинув».
…Назустріч нам вийшов офіцер Управління державної охорони. Почувши, що ми просто заблукали, пробираючись до траси
з громадського пляжу, спокійно вказав, через який КПП можна
вийти. Вартовий на брамі був злішим. «Он же і для вас є дорога!»
– лаявся і вказував на вузеньку стежку між старих дубів, що веде
від дірки у паркані між будинками Азарова і Хмельницького, яку
проламали місцеві «майданівці».

Уздовж берега протоки
Старик – городи, сади і
переважно дерев’яні (хоч
є і цегляні, двоповерхові)
будиночки дачників-самоселів.
За ними – діброва з
галявинами, стежками
довкола озерець і боліт
та хутірськими кладками через
річечки-струмки. Недоторкана
природа простяглася аж до асфальтованої дороги і греблі через
Старик на острів Водників. А там
– шлагбаум і будка з охороною.
Щоб потрапити на острів Водників, у садово-дачний кооператив «Блакитна затока», дозвіл
треба брати… на Подолі, в офісі
Судноремонтно-суднобудівного
заводу. Тут, ще за радянських
часів, профспілка цього заводу
роздала діляночки біля своєї
ремонтної бази робітникам. У
90-х простих дачників почали виживати, відмовляючи у
приватизації землі навіть тим,
хто тут збудував капітальні будинки і жив протягом року. Завод занепав, і його територію
2005-го теж роздали людям. Цього разу не простим, а іменитим:
композитору, співакам, кільком
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Про головних
дачників

новації

Водокачку
реконструйовано у маєток
Василя Хмельницького

Активісти самі
намалювали
«зебру»
на Бессарабці

Місцеві, що мешкають
у багатоповерхівках по
другий бік Столичного шосе,
найбільше скаржилися на
найближчих дачників-сусідів – «угрупування Азарова», як вони сказали. Батько
й син Азарови, кілька членів
родини екс-депутата регіонала Григорія Смітюхи, перша рука Миколи Яновича
у податковій і Міністерстві
фінансів Федір Ярошенко
своїми маєтками і парканами повністю загородили
людям прохід до пляжу.
Проламати двометрову
дірку народ зміг лише у дні
Майдану, а спалити паркан,
яким пляж було огороджено
під нову забудову, вдалося
лише цьогоріч у січні, коли
головні дачники повтікали
до Росії.

Григорій МЕЛЬНИЧУК

Якість міського простору в центрі Києва часто критикують. Одна з вагомих
причин незручностей для пішоходів,
окрім припаркованих на тротуарах
автівок, – чимало підземних переходів, які не побачиш у більшості
європейських столиць.

депутатам ВР і Київради, численним «однофамільцям» знаних
посадовців… Та й вони довго не
могли тут побудуватися. Бо на
завод прийшли нові акціонери
– структури «Фінанси і кредит»
Костянтина Живаго. Хтозна,
скільки суден відремонтували вони, а ось гектари землі у
дачників забрали, переселили
правління садового товариства
до себе на фірму (щоб було завжди під контролем), а на греблі
встановили КПП. В’їзд і прохід
за перепустками.

«РЕКОНСТРУКЦІЯ»
РІЧКОВОЇ СТАНЦІЇ
Обабіч КПП – величезна територія болотистого лісу… загороджена зеленим парканом.
Будівництво тут ще не почалося,
кожне дерево і кущик – на місці,
але...
Перший із тутешніх ресторанів «Маячок» – із зимовими
бенкетними залами на 50, 200
і 350 місць прямо над водою та
літніми терасами й альтанками,
платним пляжем (150 грн), яхтами і водними атракціонами.
Про ціни і категорію відвідувачів
говорить, вочевидь, хоча б те,
що дістатися сюди можна лише
власним авто (громадський транспорт ходить тільки Столичним
шосе за чотири кілометри звідси)
чи катером з Дніпра.
Цікаво, що на вході до дорогого ресторанного комплексу

Чому огороджено ліс
у заповіднику?

на 15-ти гектарах і досі висить
будівельний щит із написом:
«Реконструкція цілісного майнового комплексу колишньої
річкової випробувальної станції
під рекреаційно-оздоровчий
центр на Жуковому острові, на
вулиці Лютневій, 58-а. Початок
робіт – 2003 рік, кінець – 2007».
Ось така історія реконструкції
річкової станції.
За півкілометра звідси ще
одна, не гірша, ресторанна зона
зі схожою інфраструктурою –
«Дніпровська рів’єра ». Далі
– «Голосіївські бані». Тут пропонують водні лижі й скутери,
пляжні весілля «у гавайському
стилі», інші веселі гуляння на
березі й на воді. Тобто все, як…
у заповідній зоні для дикої фауни і нерестилищ риби. Зняти
будиночок тут пропонують на

всю відпустку. На ніч – лазні
на березових і дубових дровах в
окремо розташованих соснових
зрубах ручної роботи. Лише вхід
на пляж – до 250 гривень.

СТАВЛЕННЯ
ДО ОБСЛУГИ –
ЯК ДО ХУДОБИ
…Як ресторан замість оздоровчого центру виріс на місці
річкової станції, так і насосна
станція «Дніпро-1» на самісінькому березі перетворилася із
совдепівської водокачки на
величезний палац у грецькому стилі з білими колонами,
статуями, зимовими садами й
балконами-терасами. Ця восьмигектарна територія – одна
з вітчизняних садиб Василя
Хмельницького. Паркан іншої
– на березі Чорного моря – торік
ламав сам одеський губернатор
Саакашвілі.
Є басейн, спортмайданчик,
кілька допоміжних будинків,
куди навіть не всю обслугу пускають. Під парканом чи то для
водіїв, чи двірників встановлено
пересувну будку, за нею на дереві – діжку з водою для миття рук,

синенький перевізний туалет.
Для «злих службових собак на
подвір’ї» місце знайшлося, а
для робочого люду – ні.
Ставлення до обслуги, як до
худоби, – тутешнє правило. Такі
ж «робітничі кутки» є неподалік
центральних в’їздів до садиб
Іванющенка, Азарова-молодшого та інших «елітних дачників».
Від Столичного шосе з боку
Чапаєвки між старих верб і осокорів до маєтку-водокачки веде
асфальтована доріжка з кількома
містками через протоки і жовта
газова труба.
Цікаво, що сотні дачників із
«Блакитної затоки» на острові
Водників десятиліттями просять провести їм газ, опалюють
взимку будинки електрикою,
сплачуючи за обігрів хатинки у
40 квадратних метрів понад три
тисячі гривень, як поскаржився нам один із них, але газ тут
дійшов лише до садиби Хмельницького – одного з опосередкованих акціонерів «Київгазу».
Люди тут не ходять. Іноді
проїжджають лише найдорожчі
іномарки з козирними номерами. Тож коли кореспонденти
«ВК» лише пройшли повз КПП
за Чапаєвкою, то охоронець
аж вийшов із будки, аби нас
розгледіти, і кудись зателефонував. Незабаром назустріч нам
виїхала автівка, зупинилася за
сто метрів і з неї почали знімати
непроханих гостей на відео...
За маєтком-водокачкою
кілька сотень гектарів лугів,
як писала у пресі нинішня депутатка Тетяна Чорновіл, теж
належать кооперативам студентів-заробітчан під «дахом»
Хмельницького. За ними – «містечко митників»: колишні дачі
посадовців митної служби, що
ближче до Кончі-Заспи, за переказами місцевих, теж відійшли
у його володіння.
Ми кілька годин пробиралися
хащами уздовж паркана з відеокамерами, а йому – кінця-краю
немає...

до теми
Сюди, як зазначено в енциклопедичних довідниках, на полювання приїжджали київські князі, пізніше Жуків належав Лаврі,
монастирям і навіть царській родині. В УРСР тут був перший
природний заповідник, який до мерського правління Черновецького налічував майже дві тисячі гектарів, а 2007-го його
межі було «уточнено» до 196 га.
Наступали на Жуків острів з трьох боків: екскаватори з Києва
і селища Козин, а земснаряди – з Дніпра, після чого ріка звузилася у районі Кончі-Заспи з восьмикілометрової вшир заплави
до семиста метрів лише одного фарватера.

У Києві дискусії щодо впровадження наземних переходів замість
підземних лише тривають, але є
й гарячі точки, де потрібні швидкі
рішення. Найперше – це Бессарабка,
де від Хрещатика до Бессарабського
ринку в години пік дорогу переходять понад 500 людей за годину! Тож
активісти, не дочекавшись рішення
від комунальників, самі створили
там… «зебру»!

- У цьому місці автомобілі зупиняються на червоне світло, щоб люди
могли перетнути проїжджу частину, –
розповів «Вечірці» Сергій Щелкунов,
організатор акції та координатор
руху «Врятуй «Жовтень». – На жаль,
замість безпечного наземного переходу КП «Київзеленбуд» поставив
там пластикові кущі як перешкоду.
З підручних матеріалів ми перетворили їх на «зебру», аби привернути
увагу до цієї проблеми та підказати
рішення.
Активісти пропонують: у світлофорному комплексі на виїзді з-за
Бессарабського ринку на Хрещатик
необхідно зробити світлофори там,
де нині люди переходять дорогу
між машинами. «Зебру» біля бічного
виходу з ринку потрібно прибрати,
адже перехід на повороті, й водії
не завжди можуть вчасно помітити
пішоходів. А новий перехід, замість закритого, має з’явитися біля
заднього входу на ринок, де вулиця
Круглоуніверситетська прилягає до
Басейної.
Пропозиції активістів вивчають у
Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, водночас там
розглядають можливість перекриття Бессарабського проїзду – між
ринком і торговельно-розважальним
комплексом. За словами радниці
міського голови з питань велоінфраструктури Ксенії Семенової, цей
проїзд, можливо, перекриють на
кілька днів у вересні з нагоди Європейського тижня мобільності. Утім,
вся Бессарабська площа, напевно,
найбільша проблема столиці як у
контексті транспорту, так і доступності та публічних просторів.
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тиждень столиці

На Михайлівській площі вшанували пам’ять бійців, яким
два роки тому не вдалося вибратися з Іловайського котла.
Сюди прийшли їхні родичі, друзі, колишні товариші по службі,
активісти волонтерських рухів.

Концерн
«Укроборонпром»
презентував прототип
першого українського
бойового безпілотного
комплексу «Горлиця»,
розробленого ДП
«Антонов». Він
складається з чотирьох
безпілотників і наземної
станції керування на базі
вантажівки «КрАЗ».

В Дарницькому районі – новий дитячий
садок №27. В ньому є басейн, спортивний і
музичний зали, комп’ютерний клас, дослідницька
лабораторія та ігрові майданчики.
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26 серпня в Міжнародному аеропорту
«Бориспіль» відсвяткували День авіації.
Відвідувачів розважали «польотами» на
авіасимуляторах та пізнавальними вікторинами.

Вулиця Сагайдачного стала пішохідною і комфортною для відпочинку
киян та гостей міста. Рух автомобільного транспорту перекривають у
вихідні, святкові і неробочі дні з 12.00 до 22.00.

Крапля крові заради життя.
Студенти КПІ стали донорами
крові для пацієнтів дитячого
міського кардіологічного центру.

На книжковій виставці в Українському домі представили
широкий асортимент дитячої та навчальної літератури.

На НСК «Олімпійський» національна футбольна збірна
провела перше офіційне тренування під керівництвом
нового головного тренера – Андрія Шевченка.

Фото Тараса БОНДАРЕНКА та Олексія ІВАНОВА

освіта
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Столиці бракує
сантехніків

Анна РОДІЧКІНА

Щороку Київське вище професійне училище №25 випускає майже 250 кваліфікованих робітників, а всього тут навчається
близько 650 учнів. Готують слюсарів з
ремонту автомобілів, штукатурів, столярів, електрозварювальників тощо. Про те,
чим живе сьогодні профтехосвіта та що їй
загрожує, говоримо із заслуженим працівником освіти України, директором училища
Юрієм Морзе.
– Наш навчальний заклад належить до
третього атестаційного рівня. Сама назва
– вище професійне училище – свідчить про
те, що ми не тільки здійснюємо підготовку
робітничих кадрів, але й надаємо можливість
кращим учням отримати фах молодшого
спеціаліста в будівельних професіях, – розповів Юрій Леонтійович.

Чи вдасться в Києві впоратися з дефіцитом
робітничих спеціальностей?

Директор ВПУ № 25 Юрій Морзе

– Що це означає
на практиці?
– Це початковий
рівень вищої освіти. Майже всі випускники, які отримали
диплом молодшого
спеціаліста, вступають на третій курс
будівельного вишу,
вони знаються на
всіх тонкощах роботи. І коли робітник
такому інженерові
каже: «А сам ти вмієш?», той може не Сучасне обладнання від спонсорів
тільки розказати, а й
показати – вмію! Це не ті інженери, що вість знайти себе у професії для дітей із
знають про будівництво суто із універ- незаможних сімей – легко знайти роботу
і влаштуватися у житті.
ситетської теорії.
– Уже багато років чуємо: робітничі
– До вашого училища ідуть залюбки?
– Основні наші спеціальності пов’язані професії актуальні. Та чи готові нині
з будівництвом. Але набрати дітей на ці абітурієнти задовольнити ці потреби
спеціальності важко. Тому запровадили ринку?
нетипові для нас професії – вчимо перу– Абітурієнти – це підлітки. Для них важкарів, манікюрниць, касирів для банків. ливий престиж, мода. Скільки дівчат хочуть
Тут проблем немає, бо престижно! А от бути перукарями-модельєрами! Хоча занавчатися тих професій, яких нині бракує, звичай не розуміють, що в такій кількості
молодь не поспішає. Місту вкрай потрібні перукарі країні не потрібні. Дехто ставиться
слюсарі-сантехніки, а точніше – монтажники до вибору професії свідомо – іноді до нас
санітарно-технічних систем та устаткуван- цілеспрямовано приходять хлопці вчиня. До речі, ця професія в десятці найбільш тися на сантехніка. Я маю приклади моїх
затребуваних по всій Україні. Недобір на вихованців, які отримали цей фах і стали
штукатурів-малярів, плиточників-обли- успішними людьми. Організували обслуцювальників, монтажників гіпсокартонних говування будинків ОСББ, потім розшиконструкцій і столярів. Хороший попит у рили справу, мають бізнес. Державі треба
роботодавців на швачок.
стимулювати попит на такі спеціальності,
– Хто навчається на дефіцитних спе- дозволити відкривати неповні групи, якщо
ціальностях?
фах у дефіциті. Або приваблювати студентів
– Думаєте, вивчитися на штукатура чи вищими стипендіями.
столяра просто? У нас виховують «золоті
– Мені відомо, що з вашої ініціативи
руки». З іншого боку, це хороша можли- в училищі запровадили цікавий екс-

перимент. Хотілося б почути про нього
докладніше.
– Паралельно з професійною надаємо
також і повну загальну середню освіту. Є учні,
які доходять до восьмого класу і правдами й
неправдами кидають школу. Хтось формує
злочинні групи, хтось іде на вулицю. І ми взялися за навчання цих дітей. Отримали дозвіл
давати базову загальну середню освіту, тобто
навчати їх у дев’ятому класі. Потім більшість
із них продовжують навчання в училищі.
– І багато таких?
– У перший рік через школи, центри
зайнятості, комісії у справах неповнолітніх ми знайшли 120 таких підлітків. Були
труднощі, але ж ці випускники знайшли
роботу, дехто вступив до вишів. Діти дуже
цікаві, дуже хороші, просто нам, дорослим,
нерідко бракує терпіння відкрити для себе
дитячу душу… Також приймаємо на навчання дітей із інвалідністю.
– Світ не стоїть на місці, постійно
з’являються нові технології. Чи не відстає у цьому плані профтехосвіта?
– Перепрошую, але у вас застаріла інформація! Наприклад, наше училище співпрацює
з такими всесвітньо відомими компаніями,
як Intel, Polimin, Cerezit, Bosch. З останньою
ми організували навчальний центр профмайстерності. Це перший такий центр в
Україні та Східній Європі. Розробили підручник, а компанія нам передала більш
як півтори сотні одиниць найсучасніших
електроінструментів.
– Скільки ваших випускників знаходять роботу після закінчення ПТУ?
– Працевлаштовуються 95 відсотків. Хтось
продовжує освіту в університеті, хтось іде
до армії. Зважте на те, що ми не набираємо
абітурієнтів на власний розсуд – тільки на
замовлення від роботодавців. Така новація
запрацювала кілька років тому.

Як не ходити на уроки завдяки Інтернету
Це знають учні вечірньої школи, де вже третій рік поспіль триває експеримент
Анна РОДІЧКІНА

У столиці працюють вісім вечірніх
шкіл. Одна з них розташована на
Лісовому масиві. З директором
вечірньої (змінної) школи №18 за
чашечкою чаю ми згадали радянський фільм «Весна на Зарічній
вулиці» (його сюжет побудовано
саме на колізіях, що переживають
молода вчителька та її вихованці –
робітники й за сумісництвом учні
вечірньої школи) та протестували
онлайн технології, які, виявляється, застосовують у сучасній
«вечірці».

ВАС ВИКЛИКАЮТЬ
ДО ВІРТУАЛЬНОЇ
ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ

У вересні тут за парти сядуть 368
учнів. Педагоги вихваляються, що
в їхній школі є навіть 10-К і 11-М
класи, а також дванадцятий. Цього
року відкриють ще й 9-й клас.
- Нас, як і решту, поставлено в
певні межі: заощадження коштів,
теплозбереження. Утім, ми готові
відчинити двері для всіх охочих

навчатися, – зазначив директор
вісімнадцятої «вечірки» Ігор Закомірний і відразу переходить
до головної «фішки» навчального
закладу – технологічної інновації.
Вечірня школа №18 – перша
в Україні, яка запровадила експериментально-дослідну роботу
з дистанційного навчання. Ця
регіональна програма діє тільки
в Києві. На думку пана Закомірного, вечірня школа – це базовий
заклад, де таку програму можна (і
потрібно!) застосовувати. Адже
в середній школі дистанційний
спосіб навчання можливий лише
для тих дітей, які хворіють або
професійно займаються спортом.
Особливість цього навчального
закладу не одразу й помітиш. На
вигляд це звичайна будівля з довгими коридорами й типовими
партами в класах. Та замість звичної екскурсії з відвідинами зразкових кабінетів Ігор Миколайович
вмикає комп’ютер і демонструє
нам… віртуальну вчительську.
Звідти викладач навіть з телефону
може виставляти учням оцінки, а
батьки мають змогу подивитися їх
будь-де. Педагоги на спеціальній

Спробуйте відучитися
в першу зміну або відпрацювати десь на касі
в «Сільпо» чи в магазині
на Мінській увесь день,
а потім приїхати на
уроки до школи!
платформі проводять опитування
й обговорюють свої проблеми чи
плани.
Основний контингент учнів –
студенти коледжу кіномистецтв,
вищого комерційного училища
Київського національного торговельно-економічного університету, працююча молодь. Спробуйте
відучитися в першу зміну або відпрацювати десь на касі в «Сільпо»
чи в магазині на Мінській увесь
день, а потім приїхати на уроки до
школи! Таким учням дистанційне
навчання справді полегшує життя.
Хто приходить до «вечірки»
по атестат? Зазвичай люди, які
через життєві перипетії вчасно
не здобули середньої освіти й у
віці 27-30 років зрозуміли, що їм

це потрібно. Є такі, від кого на
підприємстві вимагають повної
середньої освіти. Іноді людині
пропонують якусь посаду, а в неї за
плечима лише дев’ять класів. Такі
учні навчаються в окремих класах.
Цьогоріч у школі збираються
відкрити ще й клас для дітей з
обмеженими фізичними можливостями. В інтернаті вони не
отримують атестата про середню
освіту – тільки довідку. З такою не
підеш учитися далі. Тому батьки
звернулися до «вечірки».

СВОЄРІДНИЙ ТЕЛЕМІСТ
БІЛЯ ДОШКИ

Технології технологіями, а контакт з учителем, особисте спілкування потрібні, як повітря. Тому
учням пропонують два тижні ходити на уроки, а два тижні працювати дистанційно. Навчання
може відбуватись у режимі онлайн
(тобто за допомогою спеціальної
програми на кшталт «Скайпу», коли
підключаються одразу декілька
учнів і вчитель) або в офлайні.
Тривають дистанційні уроки
у вигляді своєрідного телемосту.
Учитель бачить учнів, а вони –

вчителя. Викладач може демонструвати навчальні матеріали або
в кімнаті, або на моніторі. Плани
та курси з 14 предметів, які вивчаються у школі, розміщені на
спеціальній платформі. Існує ціла
система електронного навчання.
– Дистанційне навчання для
вашої школи – це спроба бути
сучаснішими?
– І це також. Ми боремося за
дітей – нема чого приховувати. А
завдяки новаціям вони до нас ідуть.
Інша проблема, що всі вважають
вечірню школу неповноцінною, –
пояснює Ігор Миколайович. – Але
ми прагнемо дати якісну освіту.
Кілька разів наші викладачі (і я,
до речі, також) були призерами
конкурсу «Вчитель року». Ми проводили онлайн-педраду за участі
різних педагогічних структур. При
цьому кожен педагог сидів у своєму
кабінеті. Для нас це був своєрідний
тренінг, виклик.
Що буде далі з цими розробками, педагоги не знають. В анонсованій реформі освіти відсутній
такий тип навчального закладу, як
вечірня школа, хоча залишається
вечірня форма навчання.
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Фото Олексія ІВАНОВА

особливий випадок

«Бій» за волонтерську
квартиру
Родина учасників АТО в судах обстоює своє право
на нерухомість
кійної бабусі приїхала в будинок
на вулиці Івана Микитенка й почала вибивати двері у квартирі.
Коли кияни Петро та Явдокія
«Я, звісно, злякалася, адже
Смоляри дізналися, що у Гребінвізитерів було четверо, а в мене
ках Київської області померла
на руках – онучка... На той час
донька після поранення на фронті
бабуся Тетяна Лебедєва, якою
лікувалась у шпиталі, чоловік,
вони впродовж багатьох років
син, зять були в АТО, – згадує
опікувалися, то негайно приїхаЯвдокія Смоляр. – Я викликала
ли в це селище. І там побачили
поліцію. Зловмисники накивали
новоспечених родичів покійної
п’ятами».
– нібито сестру та трьох племінниПісля смерті Лебедєвої в цій
ків. Вони одностайно заявили, що
квартирі далі проживає Явдокія
претендують на київську квартиСмоляр. Там часто зупиняються
ру бабусі. «А де ж ви були всі ці
воїни, які приїжджають на коротроки?» – запитали Смоляри.
Справді, Лебедєва мешкала
кий відпочинок з фронту, побратив Києві, на вулиці Івана Микими Смолярів, волонтери. Кімната
тенка, в однокімнатній квартирі.
іноді нагадує гуртожиток – буває,
Була самотньою. Якось
що до десяти бійців
знайома із Гребінок
ночують… І всім тут
Але
цим
замахом
справа
не
скінчилася.
порадила приїхати до
раді.
неї і зробити протезу- Група «родичів» покійної бабусі приїхаА тепер – дещо
вання зубів (бо там де- ла в будинок на вулиці Івана Микитенка про судові перипешевше, ніж у столиці).
тії. Явдокія Смоляр
й почала вибивати двері у квартирі. гадала, що ДніпровЛебедєва вирушила до
Гребінок… І раптово
ський райсуд Києва
померла.
Знали б Смоляри, з якою не- без проблем підтвердить факт
У Києві сусідами Лебедєвої була безпекою вони зіткнуться у справі її проживання однією сім’єю з
сім’я Смолярів (проживали на щодо спадщини покійної…
Тетяною Лебедєвою та визнає за
одному сходовому майданчику).
«Коли ми ховали бабусю, сусідка нею як спадкоємицею четвертої
Що про них відомо?
у Гребінках попередила: чи зна- черги право власності на згадану
Голова родини Петро Микола- ємо, мовляв, з ким воюватимемо? квартиру. Але сталося не так, як
йович колись працював водієм, З аферистами. Вони вже захопили гадалося: на цю спадщину претенохоронцем, воював у зоні АТО. й поділили шість будинків, отож дують також «родичі» Лебедєвої. І
Його дружина Явдокія Калениківна порадила бути дуже обережни- суд їм повірив. Водночас підтвер(псевдо «Бандерівка») – відома ми. Якось ми з чоловіком ішли див факт спільного проживання
волонтерка. Син Микола боронив на цвинтар, на могилу бабусі, а однією сім’єю Явдокії Смоляр і
державу на сході. Донька Інна «племінники» Лебедєвої вирішили Тетяни Лебедєвої.
(псевдо «Пума») разом із чоло- нас залякати, – розповідає Явдокія
Смоляри твердять: суду не
віком, «кіборгом» Владиславом Смоляр. – На вулиці нас ледь не надали належних доказів, які б
Грищенком (позивний «Буча»), та- збила вантажівка, одразу за нею достовірно засвідчили родинні
кож захищали Україну на Донбасі. мчав джип, який теж хотів нас стосунки «племінників» і «сестри»
Словом, фронтова родина. Яв- зачепити… Ми дивом не потрапи- з Тетяною Лебедєвою.
докія Смоляр з 1980-го допомагала ли під колеса. Чоловік зреагував
«Ідеться про однокімнатну
сусідці Тетяні Лебедєвій: купувала миттєво, відштовхнувши мене квартиру, а не якісь там хороми,
продукти, ліки, доглядала, коли вбік. Написали заяву в поліцію, – каже Явдокія Смоляр. – Упрота хворіла.
згодом одержали відповідь: мов- довж 34 років ніхто з «родичів»
«Бабуся була 1932 року наро- ляв, «племінники» лишень хотіли Лебедєвої жодного разу не згадав,
дження, – каже пані Явдокія. – з нами порозмовляти. Це що, лихі що в них є тітка, не поцікавився,
Зрозуміло, що мала нелегке життя, 1990-ті повертаються?»
як живеться самотній… А сьогодні,
адже її дитинство припало на
Але цим замахом справа не коли мова зайшла про спадщину,
війну. Ми їй якось одразу спо- скінчилася. Група «родичів» по- нам практично оголосили війну…»
Світлана КОВАЛЬОВА

добалися. Хоч і своїх проблем
вистачало (маленькі діти, робота),
але вирішили, що не «переїсть» нас
старенька, а там і решту клопотів
узяли на себе».
А 2001 року Тетяна Кіндратівна
запропонувала Явдокії Смоляр
мешкати разом, оскільки після
операцій на серці потребувала
постійного догляду, лікування.
На плечі Явдокії Калениківни
звалилася гора проблем: оформлення пенсії, субсидій для Лебедєвої… Вона опікувалась усіма
побутовими питаннями старенької, зробила у квартирі ремонт
власним коштом. Усі сусіди чули,
як Лебедєва називала Смолярів
«мої діти».

Пам’ять про захисників
Іловайська: виставка,
сльози і творчість
Наталя ПЛОХОТНЮК

На Софійській і Михайлівській площах ушанували бійців добровольчих
батальйонів, що загинули під Іловайськом у серпні 2014 року. Поблизу
Михайлівського собору відбулася благодійна акція «З любов’ю у серці».
Кілька десятків людей, серед яких – дружини, матері й діти бійців,
що загинули чи зникли безвісти під Іловайськом, колишні воїни, діляться своїми спогадами, своїм горем… У небо злітають білі повітряні
кульки з побажаннями загиблим чоловікам, синам, батькам, братам,
бойовим побратимам.
«Захід «Іловайськ. Правда та покарання» організували вдови і
матері загиблих бійців АТО. Ми хочемо дізнатися, чому відбулася
така трагедія, чому загинуло стільки людей під Іловайськом? Чому
досі не названо винуватців?» – запитує Світлана, дружина загиблого
полковника Юрія Литвинського.
А біля стін Михайлівського Золотоверхого собору організовано
виставку фотографій та власних речей українських військових та
учасників добровольчих батальйонів, які загинули в АТО, «Блокпост
пам’яті». Два ряди випалених сонцем і вогнем соняшників, артилерійські гільзи, таблички з назвами населених пунктів так званого
зеленого коридору... Це – символічна дорога смерті, якою виходили
з оточення українські бійці. Уздовж цієї дороги люди могли поставити запалені лампадки, перетворивши її на Дорогу пам’яті, шани і
скорботи. А за цією дорогою – артефакти, зібрані під час пошукової
експедиції «Евакуація–200», і речі, передані сім’ям загиблих.
У цей же час за Михайлівським Золотоверхим тривала благодійна
акція – презентація волонтерського реабілітаційно-відпочинкового
табору для бійців АТО «З любов’ю у серці» та збір коштів.
Проект стартував 2014 року. За цей час у таборі за 15 змін відпочили понад 300 бійців ЗСУ та добровольчих батальйонів, їхні діти,
волонтери.
– Щоб відбувся наступний заїзд у табір, нам необхідно зібрати
30 тисяч гривень. Ми дуже вдячні всім небайдужим людям, які підтримують проект, – каже одна з організаторів акції, голова ГО «За
покликом серця» Тетяна Костинюк.
Усі бажаючі могли взяти участь у майстер-класах із кераміки,
боді-арту, в музичному та арт-майдані, придбати вироби народних
умільців, роботи, виготовлені бійцями АТО під час відпочинку в таборі.
А ще – кулінарні шедеври від «Кухарської сотні столиці».

наші на фронті

«Док» із друзями проти диверсантів
Короткий дзвінок з передової: «Вітаю,
це «Док»… Хлопці передають привіт,
дякують за газети…». Раптом розмова
обірвалась, у слухавці чути автоматні
черги, якісь крики. А потім – нескінченні
гудки. Що з «Доком»? За годину він знову
вийшов на зв’язок.
«Усе гаразд. Диверсійна група атакувала… Наші дали бій, захопили в полон
двох російських бойовиків, щойно повели
їх до командира. На жаль, маємо двох поранених, перев’язав їхні рани. Хоча хлопці
не вважають такі поранення серйозними,
кажуть, що це звично для передової».
Такий він, наш відважний і невтомний
київський волонтер Ахмад Атакулієв,
лікар за фахом. Постійно доправляє на
фронт гуманітарні вантажі, зокрема й
газету «Вечірній Київ». Цього разу воїни
йому нагадали, щоб знову замовив на
передову «Вечірку».
Інф. «ВК»

Фото Павла ПАЩЕНКА

Реклама

на злобу дня
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П’ять років гарантії
новій вулиці
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Віталій КУРІННИЙ

На ремонт столичних вулиць у
2016-2018 роках передбачено
понад 6 мільярдів гривень. Мер
Києва Віталій Кличко заявив, що
в місті будуть європейські дороги.
Чи впорається із цим амбітним
завданням і коли саме КК «Київавтодор»? «Вечірка» поспілкувалася з генеральним директором
комунальної корпорації Олександром Густєлєвим.
- Якщо ми рухатимемось у такому ж темпі, як зараз, то за 3-4 роки
зможемо виконати це завдання. За
підрахунками фахівців, протягом
5-7 років можна довести київські
дороги до належного стану, – каже
Олександр Густєлєв.
- Уже оновлено бульвар Шевченка, проспект Перемоги, але
ж це центр міста. А коли черга
дійде до околиць?
- Про них ми теж не забули.
Наприклад, у Голосіївському
районі тривають роботи на проспекті Глушкова, на вул. Саперно-Слобідській, шляхопроводі на
просп. Науки, у Дарницькому –
оновлюємо проспект Григоренка,
вул. Архітектора Вербицького, у
Дніпровському – Броварський
проспект, вулиці Бучми, Миколайчука, у Деснянському –
вулицю Миропільську, просп.
Генерала Ватутіна, в Оболонському – площу Шевченка, виїзд
у напрямку Кільцевої дороги
та під’їзди до неї, у Печерському – Старонаводницьку вулицю, у Подільському – проспект
Правди, вул. Введенську, у Святошинському – вулицю Робітничу, у Солом’янському – вул.
Солом’янську, Преображенську.
- Скільки коштів передбачено
цьогоріч на ремонт міжквартальних проїздів, прибудинкових територій?
- 100,1 мільйон гривень, і це
тільки на капремонт. Наразі
складаємо програму поточного
ремонту, на це передбачається
20 мільйонів. Під час виконання
таких робіт велика увага приділяється збереженню зелених зон,
зручному проїзду «швидких» та
сміттєвозів, для чого навіть «на
ходу» змінюємо схему ремонту.
- Під час злив на дорогах
утворюються чималі затори
через «штучні озера», адже стоки
вчасно не чистять. Що скажете?
- Сьогодні, на жаль, у місті стало більше твердого покриття (в
першу чергу – асфальтобетону),
котре не вбирає дощової води,
опади, а отже, їм нікуди подітися.
Інша проблема – застаріла система
каналізації з обмеженою пропускною спроможністю, яка потребує
реконструкції. Через це в деяких
місцях вона вже не в змозі впоратись із ситуацією. Тому проблему
розв’язуємо комплексно – шляхом профілактики й очищення
зливостоків. У нас є два потужні
гідромонітори, відремонтовані
торік силами підприємства, які
використовуємо в усіх районах
у разі підтоплень. Окрім цього,

Гендиректор КК «Київавтодор»
Олександр Густєлєв

під час дорожніх робіт перед викладанням шару асфальтобетону
обов’язково здійснюємо заміну чи
реконструкцію зливових систем.
Нещодавно це зробили на Братській, Магнітогорській, Васильківській, Газопровідній вулицях,
триває оновлення Прозорівського
колектору дощової каналізації на
перетині бульв. Лесі Українки та
вул. Мечникова. Під час середнього ремонту більше уваги приділяємо ґраткам зливових систем:
вирівнюємо їх, робимо необхідний
нахил. Щоправда, проблем додають підземні річки, які сьогодні
«запаковані» в бетон і під час великих опадів виходять з берегів,
створюючи штучні перешкоди на
вулицях.
- Щодо зливостоків. Ще кілька років тому решітки масово
здавали у приймальні пункти.
Яка нині ситуація на дорогах?
- Кількість крадіжок ґраток зливоприймачів і люків оглядових
колодязів не втішає. Приміром, у
Солом’янському та Святошинському районах щомісяця викрадають
до сотні решіток і кришок. У першому та другому кварталах цього
року збитки сягнули загалом 350
і 280 тисяч гривень відповідно.
Якщо купувати таке устаткування
сьогодні, то воно коштуватиме
значно дорожче. Якось шляховики Деснянського району виявили
організовану групу, яка працювала
під виглядом дорожньої служби й
серед білого дня викрадала десятки

Фото Павла ПАЩЕНКА

дачі в малодоступних місцях: на
тротуарах, площах міста. Сьогодні
ми на 50-60 відсотків забезпечені
зимовою спецтехнікою, але потреба в оновленні автопарку залишається. Окрім цього, за планової

Торік на деяких вулицях ми використовували
новітні дорожні знаки на сонячних батареях
з відповідним сигналом, котрий мерехтів
і був зручним для водіїв, які під’їжджали до
пішохідного переходу, бачили небезпеку та
зменшували швидкість.
решіток та люків.
- До зими «Київавтодор» традиційно запасається сіллю, дорожніми реагентами, посипним
матеріалом. А чи з’явиться в
комунальників нова, сучасна
снігоприбиральна (і не тільки)
техніка та скільки загалом її
потрібно?
- Уже два роки поспіль ми отримуємо нову техніку. Зокрема надійшло понад 30 снігоприбиральних і снігорозкидних машин. Торік
ми закупили трактори, сучасні
швейцарські пилосмоки, які влітку
очищують територію від пилу, а
взимку працюють як солерозки-

потреби на цей рік 37 тисяч тонн
солі вже завезли з Артемівська 13
тисяч тонн. Також в наявності 14
тисяч тонн піску.
- Кілька років тому мова йшла
про придбання дорогої машини
для танення снігу. Чи актуально
це для міста сьогодні?
- Це питання справді досліджувалось, причому розглядались як вітчизняні агрегати, так
і канадські. Та річ у тім, що ці
потужні машини споживають
чимало палива. І порівняння
собівартості топлення снігу та
використання дизпалива – не на
користь суперагрегата. До того

ж, його потрібно розміщувати в
межах міста, а це значні викиди,
шум, незручності для мешканців,
а ще додаткове навантаження на
зливову каналізацію, бо топлений
сніг потраплятиме саме туди.
Тому ми розглядаємо можливість
створення стаціонарних пунктів
для топлення снігу. Йдеться про
сучасні агрегати з належними
очисними засобами, щоб талу
воду можна було виливати у
Дніпро.
- Які сучасні технології впроваджували в місті цього літа?
- Активно застосовуємо новітні
матеріали зі значно кращими характеристиками й властивостями,
ніж у звичайного асфальтобетону.
Це, зокрема, гусасфальт, щебеневомастиковий асфальтобетон,
полімерасфальтобетон. Яскравим
прикладом використання саме
новітніх матеріалів може слугувати нове дорожне покриття, а це
168 тис. кв. м на просп. Перемоги.
До речі, даний об’єкт, завдяки
реалізації стратегії мера щодо
розвитку вулично-дорожньої
мережі столиці та зміні підходів
оптимізації процесу організації
робіт, вдалося завершити на два
роки раніше запланованого терміну. На мостах і шляхопроводах
використовуємо гідроізоляцію за

типом англійського «Eliminator»,
а як бар’єрні огорожі – довговічну
оцинковану загородку підвищеної безпеки, котру не потрібно
фарбувати.
Щодо безпеки, то в усіх районах міста встановлюємо підняті
пішохідні переходи. Цей експеримент виявився корисним та
ефективним. Починаємо роботу з пішохідними переходами
на бруківці. Адже натуральний
камінь має негативну адгезію,
тобто на ньому погано тримається
фарба або пластик. Власний винахід корпорації «Київавтодор»
– замість бруківки вкладаємо
розфарбовані в червоний і білий
кольори ФЕМи, що мають протиожеледні властивості та світлоповертальний ефект. Тобто три
в одному – зручно, довговічно й
безпечно. Перший такий перехід
уже зробили на розі вул. Богдана
Хмельницького з вул. Лисенка,
напроти посольства Німеччини. Найближчим часом новинка
з’явиться на розі Богдана Хмельницького з Терещенківською,
Леонтовича, Франка, а також на
вулиці Грушевського в районі
стадіону імені Лобановського,
де досить складний перехід у
кілька смуг і розмітка швидко
зношується через велику інтенсивність руху. Ще одне ноу-хау,
яке ми почали застосовувати на
мостах і шляхопроводах, – великі світлоповертальні щити з
жовто-червоною світлоповертальною поверхнею, що вказує на
перешкоди і є дуже ефективною,
особливо вночі.
- Яку гарантію даєте дорогам
після капремонту й реконструкції?
- П’ять років. І це не просто цифра. Були випадки, коли доводилося
перестилати поверхню проїжджої
частини саме через недотримання
вимог підрядними організаціями.
Нині ж роботи в розпалі, адже надворі дорожньо-будівельний сезон.
Ми обов’язково інформуватимемо
громаду міста про те, що зробили,
де й на яку суму.
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Вчимося у Франка
працелюбності
Фото Тараса Бондаренка

думки
Петро Перебийніс, поет,
драматург:
– Мене вражає у Франкові
те, що у він у будь-якій, навіть
маленькій замітці починав з
історії, глибин. А що казати
про великі наукові праці…
Сергій Гальченко, літературознавець:
– На жаль, досі не маємо
академічного видання творів
Франка. Мій улюблений твір
– «Не пора…», сьогодні він є
найактуальнішим.

Єдиним представником родини Франка залишився його онук Роланд

Марія КАТАЄВА

2016-й оголошений в Україні роком Івана Франка, а 27 серпня ми
відзначали 160-річчя з його дня
народження. Ювілей – це ще один
привід звернутися до спадщини
письменника і громадського діяча. Ознайомитися з його життям
і творчістю допоможуть тематичні
виставки, що відкрилися у столичних музеях.
Унікальний портрет Івана Франка пензля Івана Труша демонструється в Музеї книги і друкарства
України. Довгий час він пролежав
в архіві Інституту літератури, вкритий шаром червоного лаку, і вважався безнадійним для реставрації.
Науковці припускають, що портрет приїхав до Києва разом із архівом і бібліотекою Івана Яковича
у 1950 році, але, можливо, через
пошкодження не був зафіксова-

ний. Згідно з написом, він був
створений 1903 року і є першим
з трьох портретів Франка роботи
Івана Труша.
Письменник не мав часу позувати, тому часто художники
малювали його портрети зі світлин. В Інституті літератури були
переконані, що це копія, допоки
працівник відділу рукописів Богдан
Цимбал не звернув увагу на дату
внизу портрета, ініціювавши його
експертизу, яка підтвердила вік і
оригінальність.
Окрім портрета, в експозиції є
автографи Івана Франка, видання
його творів, у тому числі й рідкісні
прижиттєві, численні ілюстрації
знаних українських графіків.
– Назву до виставки «Вірю в силу
духа...» взято з прологу до поеми
«Мойсей», написаної 1905 року, –
розповідає співкураторка виставки
Галина Карпінчук. – Ці слова супроводжували Франка впродовж
усього життя. Його енергія, його

цікаво
 Іван Франко захистив докторську дисертацію з філософії у Віденському університеті,
який у той час вважався на рівні Оксфорда і
Кембриджа.
 У Франка було багато псевдонімів — Джеджалик, Брут Хома, Мирон, Живий, Кремінь,
Марко, (загалом близько 100).
 Іван Франко володів 14 іноземними мовами, писав твори не лише
українською, а й польською, німецькою та іншими мовами.
 Іван Якович на сьогоднішній день є єдиним українським поетом,
який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
 Видатний вчений у галузях літератури, етнографії, історії, філософії,
політології, соціології, журналістики, економіки за своє недовге життя
написав близько шести тисяч художніх та публіцистичних творів й наукових досліджень.
 Твори Івана Франка перекладено шістдесятьма мовами народів
світу.
 В Інституті літератури знаходиться архів-бібліотека Франка з понад
10 тисяч томів на багатьох мовах, яку він збирав усе життя, ще з гімназії.
В основному це література слов’янських народів, також Іван Якович мав
колекцію давніх рукописів, які вишукував по монастирям.
 У 1976-1986 роках у видавництві «Наукова думка» вийшло зібрання художньої і наукової спадщини Івана Франка у 50-ти томах. Більшу
кількість томів видати було неможливо, інакше б його спадщина перевершила б кількість томів Маркса і Леніна. Впродовж 2008-2011 років
надруковано ще 5 томів франкіани.
 Якби науковці Інституту літератури, а це 90 чоловік, щодня по вісім
годин просто переписували спадщину Івана Франка, то їм знадобилося
б 10 років.

Роланд Франко, онук Івана
Франка:
– Ми хочемо зробити музей
на вулиці Володимирській
біля опери, куди наша родина
приїхала зі Львова. Квартира
величезна, аж сім кімнат. Сьогодні з усієї родини залишився я сам.
Іван Драч, поет, громадський
діяч:
– Скульптор Володимир
Чепелик зробив два варіанти
гіпсового погруддя Ольги Хоружинської та Івана Франка,
які ми хотіли б поставити на
розі вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської,
де вони вінчалися. Шукаємо
меценатів, на цю справу потрібен мільйон гривень.
бачення майбутнього України, віра
у працю дала можливість створити
йому те, що ми отримали сьогодні
у спадок, – понад 600 творів.
У день народження письменника в музеї Лесі Українки відкрилася
постійна експозиція «Іван Франко
і Київ».
– На момент створення музею
у фондовій колекції ми не мали
жодного експоната. Але з 2008
року назбирали чимало цікавих
речей сучасників Франка, автографів Сергія Єфремова, Михайла
Драгоманова, – каже директор
музею Лариса Каневська.
Київ мав для Франка значення
без перебільшення доленосне.
Тут він підтримував не тільки
товариські взаємини із низкою
українських письменників. У
Києві йому судилося зустріти
майбутню дружину Ольгу Хоружинську, вихованку Харківського
інституту шляхетних дівчат, яка
відвідувала вищі жіночі курси.
Вони взяли шлюб у Павлівській
церкві колегії Павла ґалаґана.
На цьому місці сьогодні Музей
літератури, де відновлено старовинний іконостас, біля якого
пара вінчалася.
У Національному музеї літератури, у приміщенні бібліотеки
колишньої Колегії Павла ґалаґана, де Іван Франко працював
над раритетними виданнями та
рукописними зібраннями, презентували виставку «Іван Франко:
ідея державності». Особливим її
експонатом є сорочка письменника, передана Львівським літературно-меморіальним музеєм
Івана Франка.

постаті

До своєї
геніальності
Богдан Ступка
ставився з іронією
У столиці вшанували пам’ять
великого актора
Марина Марченко

27 серпня йому було би 75…
Неперевершеного артиста світового рівня, людину з великої літери згадував Київ, згадувала вся
Україна – рідні й близькі, актори
та режисери, котрим поталанило
працювати зі справжнім генієм,
численні шанувальники його
надзвичайного таланту, секрет
якого досі залишається загадкою
для багатьох.
«Сьогодні ми згадуємо нашого Бодю, або Сильвестра Сталоновича, як жартома називав
себе Ступка. Я познайомився
з ним 1981 року в Краматорську, куди актор приїхав на
свої перші гастролі з театром
Франка. Коли побачив його гру
у виставі «Украдене щастя», цей
день запам’ятав на все життя.
Адже надворі було спекотне
літо, у залі Будинку культури
машинобудівного заводу, де зібралося близько тисячі глядачів,
усі обливалися потом. Аж тут
починається вистава… На сцені
з’являється Ступка, ніби він заходить у хату знадвору, де лютує
мороз, знімає кожуха, опускає
в діжку руки, щоб зігрітись, і я
бачу, як мої сусіди у глядацькій
залі починають тремтіти з холоду. Це було чудо!» – розповідає
режисер Іван Войтюк, який зняв
Богдана Ступку в його останній
українській кінокартині «Платон
Ангел».
Утім, за словами акторів-колег, до своєї геніальності Богдан
Сильвестрович ставився з іронією. Хоча, звісно, розумів своє
значення в українській культурі.
«Я хочу зіграти щось мовчазне,

за своє акторське життя вже
стільки накричався…» – звірявся
він Івану Войтюку. Ступка мріяв
про вітчизняне кіно за участю
українських артистів. І хоча в
його творчому доробку було понад 100 ролей у кіно, протягом
останніх 10 років життя геніального актора майже не знімали
в Україні. Таким винятком стала
кінострічка «Платон Ангел», яку
не без труднощів удалося зняти
на кіностудії імені Довженка у
2011 році. Показом цієї картини
й розпочався захід з ушанування
пам’яті Богдана Ступки на Співочому полі в Києві.
«Своєму татові я якось сказала: «Ти мусиш бути щасливим,
адже у твоєї доньки є другий
батько», – розповіла на вечорі
пам’яті невістка актора Ірина Ступка, директорка театру
«Сузір’я». – До кожної ролі
Богдан Сильвестрович готувався
дуже ґрунтовно. Якщо він грав
Мазепу, то читав усе, що про
нього написали, і так ставився до
кожного свого героя».
Олег Вергеліс у своїй книжці
назвав Богдана Ступку «садівником». Адже він «поливав»
своїх учнів та колег знаннями,
духовними надбаннями. Він
терпляче вчив молодь, пояснював і, головне, слухав. Йому було
не байдуже, як живуть актори,
що їдять.
«Він завжди прагнув презентувати Україну якнайкраще, –
згадує пані Ірина. – До будьякого зібрання звертався «пані
та панове», а потім промовляв
слова вітання тією мовою, якою
розмовляють у країні, де він
перебував. Він страшенно любив
Україну, своє коріння й ніколи їх
не зраджував».

до теми
На вшанування пам’яті видатного актора на Байковому кладовищі
в Києві звели бронзовий пам’ятник, створений одеським скульптором
Михайлом Ревою, який символічно зобразив земний шлях українського митця.
У новому сезоні в театрі «Сузір’я» глядачі побачать виставку-колаж з портретів майстра та фото-фільм вистави «Сад божественних
пісень» за п’єсою Шевчука, де Богдан Ступка зіграв роль Григорія
Сковороди.

спорт-тайм
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Великий теніс
за маленькі гроші

Цей вид спорту завжди вважали елітним.
Однак в умовах кризи займатися ним можна
й без значних грошових витрат

«Вечірка» з’ясовує, де, коли та за скільки
ви зможете відчути драйв від кількох зіграних партій.
У столиці діють понад 50 спеціалізованих
кортів на будь-який смак. Придивіться:
можливо, біля вашого будинку є один з
таких. Тож з чого слід розпочати свій шлях
у цю гру?
Очевидно, що основним інструментом
для гравця є ракетка. До її вибору потрібно
поставитись, як до вибору взуття чи одягу.

З нею ви проведете не одну годину, тому
ось кілька порад від професійного тренера
Олега Кабака.
– Висока ціна не завжди гарантує комфорт. Ніколи не женіться за дорогою професійною ракеткою. Новачкам цілком
підійде аматорська, яка коштує близько
800-1200 грн. У виборі ракетки є одна
невеличка хитрість: візьміть її в руку й
охопіть долонею. Якщо в зазор між пальцями вміщується вказівний палець, то це
ваша ракетка, – радить Олег.
Далі потрібно обрати покриття корту.
У професійному тенісі їх три: трава, хард і
ґрунт. Наразі в Києві є лише кілька спорткомплексів, які можуть похизуватися тим,
що мають корти з трав’яним покриттям, зокрема й штучним. Серед них – Український
тенісний центр (с. Петрівське) і тенісний
центр «Меридіан». Найпопулярнішими в
тенісистів є корти з покриттям хард, адже
на ньому траєкторію відскоку м’яча можна
передбачити без особливих зусиль, та й
пересуватися ним легко. А ось наймасовішими на ринку тенісних послуг є ґрунтові
корти. Мало не в кожному тенісному центрі
є кілька таких майданчиків. Щоправда, за
твердженням експертів, учитися на такому
покритті складно.

– Для ґрунтових кортів використовують
найрізноманітніші речовини – від глини
й піску до покришеної цегли з домішками
гумової або пластмасової крихти. Грати
на них чи не найскладніше, адже м’ячик
відскакує досить високо, а через нерівність
ґрунту може полетіти за непередбачуваною
траєкторією, – зауважує тренер.
Отже, за розмовами про ракетки й види
кортів ми дійшли до найголовнішого –
скільки ж коштує зіграти в теніс? Найдешевшими виявилися корти в Гідропарку – 60
грн за годину. Серед переваг відвідувачі

до речі
Ви сплачуєте лише за оренду корту, тому,
якщо ви приїхали зі спаринг-партнером,
то спокійно можете розділити оплату
навпіл.
Бажаєте грати не гірше за Федерера чи
Джоковича? Немає проблем – можна
найняти персонального тренера. Коштує
така послуга від 150 грн за годину +
оренда корту. Тож одне заняття вам обійдеться щонайменше у 250 грн.

називають близькість до метро і, звісно,
низьку ціну.
– Літньої пори кращого місця не знайти, – каже киянка Марина Петрова. – Зіграла в теніс – і мерщій на пляж. Однак є
й недоліки: відсутні роздягальні та душові
кабінки. До того ж покриття – асфальт, а
на ньому трохи важкувато бігати.
Ще одним недоліком цього місця є мала
кількість кортів – лише два, тому краще забронювати майданчик заздалегідь. Також
дешево зіграти в теніс можна в Українському
тенісному центрі, що в селі Петрівське. У
будні оренда відкритого корту коштує 70 грн,
а з 11.00 до 14.00 – навіть 40 грн за годину.
У вихідні ціна підвищується на 20 грн. Тут є
вибір покриття – трав’яне чи хард. Недорого
відпочити за партією в теніс можна на кортах
у Дарницькому районі (вул. Малишка), де
ціни демократичні – 90-120 грн. Подібні
центри є також на Оболоні. Зазначимо, що
згадані вище корти просто неба, тому вони
навряд підійдуть вам у негоду. У цьому й
полягає ризик бронювання наперед.
Якщо ж ви хочете бути незалежними
від примх погоди, то вам доведеться викласти за оренду закритого корту вдвічі
більше – від 140 грн.

11 відчайдухів, велосипеди
та стрибки у… воду
Як екстремали проводять останні дні літа, журналісти «Вечірки» побачили у X-Park, що у парку Дружби Народів. Тут відбувся фестиваль зі
стрибків на велосипедах.
Столичні відчайдухи вирішили, що звичайні стрибки на двоколісних
«конях» – це занадто банально, і пішли далі – карколомні кульбіти
вони завершували приземленням, а точніше, приводненням у Дніпро.
Учасників було небагато – 11, однак цього вистачило, аби кількасот
вболівальників безперервно аплодували. Сальто вперед і назад, з велосипедом і окремо від нього – все це виглядало не гірше, ніж у голлівудських блокбастерах.
Цікаво, що жоден з
учасників не прийшов
із власним велосипедом, а скористався
послугою прокату від
організаторів. Спеціальний транспорт був
оснащений «подушками», які тримали
велосипеди на плаву.
Були й такі екстремали, для яких
змагання перетворилося на шоу. Зокрема
киянин Олександр на
Спортивний 2016-й рік триває. Ми знають дуже потужною, сильною дуже забобонні, тож не хочуть прізвисько Капітан
командою. Думаю, в Ріо ми не загадувати наперед. Та замість Америка вирішив вивже пережили футбольне Євро
схибимо. Звісно, можна безкінечно учасників на це зважилися вбо- конати пару трюків у
та Олімпіаду у Ріо-де-Жанейро,
http://www.cag.gov.in/sites/default/files/audit_report_files/Union_Defence_Services_Navy_and_Coast_Guard_Report_No_17_of_2016.pdf
стогнати і казати, що немає гро- лівальники. Зокрема чемпіонка костюмі улюбленого
попереду залишилися не менш
шей. І це правда – нині всі ресур- світу з карате (ката на візках), а героя.
важливі Паралімпійські ігри.
си спрямовані на захист країни. нині телеведуча Уляна Пчолкіна
– На перше місце не претендую. Сподіваюся, що судді оцінять бодай
За останній тиждень надійшли Одначе у нас, паралімпійців, є і впевнена, що українцям до снаги мій костюм, – розповів Сашко. Втім, дотепний одяг не допоміг велодобрі новини – до змагань квалі- своя відповідальність – захисти- піднятися на вершину Олімпу:
сипедисту наблизитися до п’єдесталу, журі було непохитне: за оригіфікувалося ще близько 20 пара- ти лідерські позиції, – розповів
– Ми цілком можемо розра- нальність – 5 балів, за виконання – 2.
А ось боротьба за перше місце точилася неабияка. Судді довго не
лімпійців, і тепер національна «Вечірці» голова Національного ховувати на першість. Можливо,
збірна налічує 172 спортсмени. Та паралімпійського комітету України друге місце, адже серед наших могли визначитися з переможцем. Ігор Кисельов та Сергій Яковлев
найголовніше, що Україна є одним Валерій Сушкевич.
конкурентів є дуже сильна бри- не на жарт розійшлися і щоразу шальки терезів схилялися то в один,
з фаворитів у загальнокомандному
Приємно, що на змаганнях танська збірна. Мені вдалося по- то в інший бік. Не дивно, що остаточний розподіл місць вирішив
рейтингу.
в Ріо ми побачимо багато но- спілкуватися з нашими молодими один-єдиний бал.
– Це демонструють результати вих облич – національна збірна спортсменами, дебютантами. Дуже
У підсумку Ігор Кисельов з результатом у 96 балів здобув пальму
чемпіонатів Європи, світу, Пара- оновилася на 35 відсотків. Щодо приємно здивувала їхня впевне- першості. Ось такі вони, київські екстремали – коли щось робити, то
по максимуму!
лімпійських ігор, тому нас ви- прогнозів наші паралімпійці ність у своїх силах.

З Майдану – на завоювання Ріо
Кияни урочисто провели збірну України
на Паралімпійські ігри у Бразилії

Підготував Олександр ПИРЛИК
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афіша: що, де, коли

православний

календар

ЖИТТЄДАЙНИЙ ПОДИХ
КАРПАТ

Архімандрит Лаврентій
(Віктор Живчик), благочинний
Свято-Михайлівського
Золотоверхого монастиря
1 вересня – мученика Андрія
Стратилата.
2 вересня – пророка Самуїла.
Цей старозавітний пророк став
даром Божим для його батьків,
котрі довго були бездітними.
Коли хлопчик підріс, батьки віддали його прислуговувати первосвященику Ілію. Самуїл викривав
нечестиве життя синів Ілія, прямо
кажучи правду про них. Цей
видатний муж з Богообраного народу отримав честь помазати на
царювання першого царя Саула.
3 вересня – апостола від 70-ти
Фадея.
4 вересня – неділя одинадцята
після П’ятидесятниці. Мучеників
Агафоника, Зотика, Акиндина та
інших з ними.
5 вересня – мученика Луппа.
Ім’я цього святого в перекладі
з латині означає «вовк». Його
життя і страждання пов’язані з
житієм святого великомученика Юрія-Змієборця – саме він
зберігав як надзвичайну святиню
плащ, змочений кров’ю святого
Юрія після його смерті.
6 вересня – священномученика Євтихія, учня апостола Іоана
Богослова.
7 вересня – перенесення мощів апостола Варфоломія.

ворення книги «Знедолені? Нездоланні!», виданої Інститутом
демократії імені Пилипа Орлика
за підтримки «Інтерньюз-Європа».
Збірка нарисів розповідає про
переселенців, котрі, залишивши
рідні міста Донбасу та Криму,
заново відкрили Україну в собі.
Це книга про сильних і активних
людей, які є важливим ресурсом
розвитку українського суспільства.

1 вересня о 18.30
галерея KZ
ART ROOM
запрошує
на відкриття персональної
виставки
Володимира Подлевського
«Синтез відчуттів», на якій можна побачити живописні роботи,
створені художником упродовж
півроку після двох арт-пленерів
Закарпаттям.

РОВЕР ДЛЯ ПОВІТРУЛІ

У своїй новій, навіть для
самого себе
несподіваній,
скульптурній
серії «Ровер
для Повітрулі», яку
демонструють у галереї «Триптих
Art», Олексій
Малих, відомий передусім як
майстер живопису та левкасу,
раптом стає різьбярем і переносить глядачів у давній, забутий
світ праслов’янського міфу.

РЕЦЕПТ ДЛЯ УТОПІЇ

В Інституті проблем сучасного
мистецтва Національної академії
мистецтв України (вул. Коновальця, 18-д) розпочався арт-проект
«Рецепт для утопії». Концепція
виставки передбачає дослідження
поняття утопії в умовах розвитку інтерактивних мас-медіа. В
експозиції презентовані живопис, скульптура, інсталяція, фото,
відео-арт, а також роботи, виконані в експериментальній техніці.

САКРАЛЬНІ РАРИТЕТИ

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний історико-етнографічний заповідник
«Переяслав» та заслужений діяч
мистецтв України Юрій Нагулко
презентували культурно-мистець-

КНИГА ПРО СИЛЬНИХ
ТА АКТИВНИХ

2 вересня о 16.00 у межах проекту «Зміна» фонду «Ізоляція»
відбудеться презентація-обго-

Повчання про піст

Реклама

51

Сніданок арія
Поважні вчені без усякого геополітичного замовлення пишуть
про наші степи, як про прабатьківщину багатьох народів. Наприклад, відомий британський
сходознавець та індолог Артур
Бешем ще 1969 року у своїй книзі
«Диво, яким була Індія» розповідав про високих, світлошкірих
людей, котрі заселяли території
від Вісли до Середньої Азії. Вони
займалися скотарством і частково
землеробством, приручили коней
та використовували у своїх возах
легкі колеса зі шпицями. Приблизно за 2000 років до нашої
ери значна частина цих людей
полишила свої землі (причинами
називають перенаселення або багаторічні посухи). Цей рух тривав
століттями. І вектор був не лише на
схід. У самоназві держави Ірландія
(Ейре) легко відчути відголосок від
«арія». Так само пам’ять тисячоліть
збереглася в назві країни Іран.
Уявімо себе тим давнім мандрівником, який рушив шукати
ліпшої долі на загадковому Сході.
Погляньмо на мапу Євразії: наші
каравани відносно безперешкодно
прямують рівниною аж до Ірану,
далі – лише вузькі шляхи горами та
нагір’ями. Хтось із наших пращурів
осів там назавжди, дехто дістався
аж Гімалаїв. Надзвичайно цікаво
вишукувати інформацію про їжу
та напої, які втамовували голод і
спрагу в ту сиву давнину. Звісно,
джерел небагато. Але відомо, що
м’ясо наші предки-арії майже

Фото Олега СМАЛЯ

Відповідаючи на прохання
жінки, яка просила дозволу посилити піст, преподобний Амвросій
Оптинський писав їй у листі: «Не
слід зі своєї лише волі проходити
або брати на себе нерозважні
подвиги всупереч отриманому благословенню чи пораді, бо цим не
тільки не можна догодити Богові,
але таке самочинство не залишиться безкарним, а накликає на
людину спокусу… За твого слабкого
здоров’я нерозважливі, самочинні
подвиги можуть лише розладнати тебе та зробити ні до чого не
здатною, а від боротьби можеш
одержати полегшення лише смиренним покаянням і призиванням
допомоги Божої, за умови послуху
та поміркованого стримання».
Оптинські старці майже дослівно
повторюють вчення преподобного
Іоана Ліствичника: «Хто самим
лише стриманням насмілюється цю
боротьбу припинити, той подібний
до плавця, що пливе однією рукою
й намагається вибратися з моря…
Якщо ж поєднаєш з послухом, то
тим самим від неї (тобто борні
плотської) звільнишся; якщо стяжатимеш смирення, то тим самим
відсічеш її главу».

Ведучий
рубрики
Олег
СМАЛЬ

не вживали, лише під час ритуалів жертвопринесення (і зараз
кабанчика ріжуть здебільшого
перед Різдвом чи Великоднем).
Молоко, сир, масло (зазвичай топлене – воно краще зберігається)
були популярними й доступними.
Олію використовували кунжутну
або гірчичну. На алкоголь особливих заборон не було, але в давніх
текстах рекомендували не зловживати спиртним.
Та час до справи – приготуємо
щось іранське. Овочеві фрикадельки, наприклад. Гострим ножем
знімаємо шкірку з баклажанів
(100 г), відварюємо їх, кладемо в
друшляк, зціджуємо воду, дрібно
січемо. Молоді кабачки (80 г) також
очищуємо від шкірки та дрібно
січемо. Старанно перемішуємо
баклажани й кабачки з натертою
цибулею (50 г), подрібненою бринзою (20 г), сирим яйцем, дрібкою
меленого чорного перцю, сіллю
(якщо бринза дуже солона, то сіль
можна не додавати). Формуємо
кульки розміром з волоський горіх,
паніруємо в борошні та смажимо у
великій кількості олії. Подаємо на
стіл гарячими, бажано із зеленим
салатом. Відчуймо себе аріями! Чи
хоча б іранцями.

кий проект «Наріжний камінь». Києво-Печерський заповідник зі свого
фондового зібрання для виставки
надав хрести натільні, нагрудні та
благословенні XVIII–XIX століття,
ікони XVIII – початку ХХ століття,
«Євангеліє» напрестольне у срібному окладі з позолотою першої
половини ХVІІІ століття, фелон
середини XVIII століття та інші
сакральні раритети. Смисловою
домінантою експозиції стануть
історичні полотна Юрія Нагулка.
Відвідувачі оглянуть дванадцять
картин майстра живопису, які автор присвятив визначним віхам
історії України.

ДІАЛОГ З МИНУЛИМ

2 вересня Національний художній музей України та Аукціонний
дім «Дукат» запрошують на відкриття виставки «Інша історія:
мистецтво Києва од відлиги до
перебудови». Продовжуючи лінію дослідження мистецького
ландшафту нашої країни, музей
присвятив цей проект місту й
людям, з якими співіснує вже
117 років. Виставка презентує

твори київських митців, пропонуючи широкий погляд на різноспрямованість їхніх художніх
зацікавлень, неоднозначність
авторських шукань та взаємин
із реальністю.

ОНОВЛЕНІ ОБРАЗИ
НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

У Національному центрі народної культури «Музей Івана
Гончара» відкрився виставковий
проект «Мудрість народу». Молоде покоління ілюстраторів і
графічних дизайнерів візуально
втілило народні тексти. Переплітаючи яскраві форми, оригінальні
шрифти та народні прислів’я,
художники створили композиції,
які розкривають цікавий підхід до
сучасного українського плаката.
Сміливі рисунки літер та інтерпретовані орнаменти формують
оновлені образи народної мудрості. Проект має на меті привернути
увагу суспільства до традиційного
та глибинного спадку, що відображений у цілком новій мистецькій
формі.

гороскоп | 5 – 11 вересня
ОВНИ , сумлінно служіть
людям і матимете владу над
ними. Для термінової допомоги
миттєво знайдеться помічник, покровитель. Утримайтеся від повчань,
нав’язувань власних поглядів, нікого не підсиджуйте на роботі.

найкраще. У пластах підсвідомості
накопичилося чимало мотлоху, час
навести там лад, позбутися психологічного баласту, що отруює духовний храм, очистивши місце для
благодатної енергії.

У ТЕЛЬЦІВ зоряний час

альні блага можуть стати
яблуком розбрату із друзями. Не
тягніть ковдру меркантильних потреб на себе, дорожіть дружбою,
якої не купиш ні за які гроші.

творчого та любовного розквіту, мерщій облаштовуйте особисте життя. У шлюбних пар випробування на міцність уз Гіменея
триває, пурхайте закоханим голубом
перед благовірним, виконуючи його
забаганки.

БЛИЗНЯТА, ви непере-

вершені в ролі дбайливого
господаря, турботливого сім’янина,
впевнено разом із благовірними
ведіть сімейне судно крізь рифи
побутових проблем.

РАКИ, проявляйте допит-

ливість, активно спілкуйтеся,
контакт із навколишнім середовищем вкрай необхідний – тут ви
черпаєте практичні знання.

ЛЕВАМИ керують нена-

ситні бажання, хочеться все
і одразу. Підключайте практичну
жилку, беріться за прибуткові ділові пропозиції і заробляйте гроші,
а куди їх витратити – підкажуть
рідні, адже вдома купа проблем, що
потребують фінансування.

ДІВИ перебувають на гре-

бені популярності, ви двигун
прогресу в соціумі, тож не підкачайте, адже кому більше дано, з того
більше й спитають.

ТЕРЕЗИ, заховайтеся, на-

одинці із собою вам буде

СКОРПІОНИ , матері-

СТРІЛЬЦІ, сонце кар’єрної

(бізнесової) удачі сідає, мерщій,
хто не встиг, укріплюйте завойовані
посадові рубежі, сумлінно виконуючи відповідальну місію керівника
стосовно людей, які від вас залежать,
як удома, так і в колективі.

КОЗЕРОГИ , про ваші
таланти й досягнення мають
знати всі! Хваліться, популяризуйте
власні здобутки на публіці, ви яскрава особистість, що потребує заслуженого авторитету.
ВОДОЛІЇ, залежність від

чужих потреб, інтересів, творчих, фінансових, сексуальних ресурсів є позитивним стримуючим
важелем у вашій свободолюбній
поведінці. Отримаєте стільки, на
скільки для вас розщедряться люди.

РИБИ, вгору на посадовий

олімп не рвіться, ваш час іще
не настав, єднайтеся разом із грамотними, фахово обізнаними помічниками та компаньйонами. Прав и л ь н о сф о р м о в а н а д і л о в а
команда – це запорука ділових
здобутків на майбутній рік.
Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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театри

4 вересня о 19.00 у театрі
«Золоті ворота» гратимуть виставу «Забута історія кохання».
У поліській глушині нудиться
далеко від столиці Іван Тимофійович. Чимало таємниць
зберігають мешканці Полісся, й
одна з них про вигнанців – стару бабу Мануйлиху та її онучку
Олесю, чаклунок, що живуть у
лісі серед боліт. Зустріч Івана
з Олесею була випадковою, як,
напевно, і самі почуття, що виникли між ними… Це містична
історія про те, як людину наздоганяє її минуле.
4 вересня о 15.00 у Київському академічному театрі
ляльок покажуть прем’єру
«Івасик-Телесик». Ця поетико-фольклорна вистава
створена за мотивами класичної народної казки. Глядачі
разом із акторами гортатимуть
сторінки слов’янського календаря, зупинившись на весні,
коли пробуджується природа.
Артисти у стилізованому під
давньослов’янський одязі своєю фантазією та майстерним
володінням лялькою перенесуть глядачів у сиву давнину.

Франківці відкриють новий сезон
«Перехресними стежками»
Свій 97-й театральний сезон
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
відкриває третього вересня виставою «Перехресні стежки». Постановку приурочено до 160-річчя
від дня народження Івана Франка.
Молодий успішний адвокат
Євгеній Рафалович випадково зустрічається із давнім наставником
Стальським. Минуло чимало років з
їхньої останньої зустрічі. Є про що
розповісти, є у знайомих і спільні
ділові інтереси, тож Стальський
запрошує Рафаловича в гості. Та
трапляється неймовірне: дружина
Стальського Регіна неймовірно схожа на юнацьке кохання адвоката…
Повість Івана Франка «Перехресні стежки» написана у 1900
році, на межі століть. Це обумовило
символічно-модерний стиль твору,
в якому існують дві сюжетні лінії.
Романтична: історія трагічного
трикутника Рафалович–Регіна–
Стальський та суспільно-громадянська, пов’язана із діяльністю
адвоката Рафаловича. Для автора
і постановника сценічної версії
повісті Дмитра Чирипюка домінуючими стали слова самого Франка:
«Значний вплив на моє життя, а
значить, на мою літературу, мали
зносини мої з жіноцтвом…». Отже,

створюючи свій варіант сценічного
втілення повісті, Дмитро Чирипюк
зосередив увагу в першу чергу на
проникненні у найпотаємніші нетрі
людської душі чотирьох персонажів:
Рафаловича, Регіни, Стальського і
Барана.
Саме ці постаті завдяки геніальній уяві Франка являють читачеві
глибинне, втаємничене поняття
фатуму. Складну внутрішню боротьбу між божественним і диявольським. Вічний пошук ідеалу
жіночності й любові (як і було в
реальному житті Франка), а замість цього фатальна жінка, нічні
жахи, афекти, хворобливі алюзії,
за якими порожнеча. Фабула цієї
лінії певною мірою віддзеркалює
відомі твори Івана Франка «Зів’яле
листя» та «Украдене щастя».

«Радіо Київ 98 FM» пропонує
розпочати день зі скоромовки
Це корисна артикуляційна гімнастика, що поліпшує
мовлення, піднімає настрій.
Сьогодні до проекту «Скоромовки челендж» долучилося чимало цікавих людей. Наприклад, відомий
машиніст столичної підземки Віталій Замойський,
який першим закликав киян у метро підтримати
учасників Революції Гідності. А наш радійний «кум»
Тарас Петров викликав мера Києва Віталія Кличка
на поєдинок «Скоромовки челендж».
До речі, дехто з міських чиновників уже приєднався до флешмобу.
Наприклад, керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко та голови
столичних районів Олександр Цибульщак, Сергій Мартинчук, Олег
Гаряга, Валентин Мондриївський, Наталя Бондар. Вони залюбки виконали скоромовки, що можна переглянути на сторінці «Радіо Київ-98
FM» у Фейсбуку. До скоромовлення приєдналися й артисти Олександр
Бурміцький, Тетяна Дяченко, Анатолій Вексклярський.
Почути, як звучать скоромовки, можна на 30-й хвилині кожної години в ефірі 98 FM. Запрошуємо взяти участь у проекті «Скоромовки
челендж» від «Радіо Київ». Усе дуже просто. Потрібно згадати улюблену
скоромовку, зняти її на відео та розмістити на сторінці «Радіо Київ-98
FM» у Фейсбуку із позначкою «Скоромовки челендж». І не забудьте
передати виклик комусь зі своїх друзів. Популяризуємо українську
мову та поліпшуємо вимову разом.

ярмарки

Де скупитися
Як розповіли «Вечірці» в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, у суботу-неділю в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
У суботу в Голосіївському районі ярмаркуватимуть на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
у Дарницькому – на вул. Ревуцького, на розі вул.
П.Чубинського та Ю.Пасхаліна; у Деснянському –
на вул. Маршала Жукова (у межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лісового), вул. М.Закревського (у
межах просп. В.Маяковського, 2-а та вул. Т.Драйзера),
вул. Електротехнічній (№№2-б, 4-б, 6-б, 16, 10, 26,
28 – парна сторона; №№5, 5-а, 7, 11, 9, 9-а – не-

парна); в Оболонському – на просп. Оболонському,
21-43; у Печерському – на вул. Німанській, 3-7; у
Подільському – на просп. Степана Бандери (біля
Куренівського парку), на вул. Світлицького, 31-35; у
Святошинському – на вул. Григоровича-Барського,
7; у Солом’янському – на вул. Стадіонній (у межах
вул. В.Липківського та Богданівської); у Шевченківському – на вул. Подвойського, 2-12.
У неділю ярмарки можна відвідати в Голосіївському
районі на вул. Маршала Конєва (у межах вул. Академіка Вільямса та Ломоносова); у Дарницькому – на розі
вул. П.Чубинського та Ю.Пасхаліна; у Деснянському
– на вул. Електротехнічній (№№2-б, 4-б, 6-б, 16, 10,
26, 28 – парна сторона; №№5, 5-а, 7, 11, 9, 9-а – непарна); у Подільському – на вул. Світлицького, 31-35; у
Печерському – на вул. І.Кудрі (у межах вул. П.Лумумби
та Чигоріна); у Святошинському – на бульв. Академіка
Вернадського, 79.

Реклама

книжкова полиця

Збірка підслуханих історій
7 вересня о 18.30 у київській Книгарні «Є» відбудеться перша
презентація нової книжки Андрія Бондаря «І тим, що в гробах...»,
яка вийшла у «Видавництві Старого Лева». Окрім автора, участь у
заході візьме літературознавиця, упорядниця збірки Ганна Улюра,
а модеруватиме розмову філософ, публіцист Володимир Єрмоленко.
Збірка малої прози публіциста, письменника, перекладача, блогера
Андрія Бондаря – про любов і про футбол, політику, сусідів, мовну
філософію і немитого дідуся Тодося і багато іншого. Це підслухані
історії та розмови, галерея небанальних сюжетів про звичайне життя
пересічних людей. Але крізь цей химерний калейдоскоп спостережень
раз по раз виринають нетривіальні, такі, на перший погляд, непоєднувані образи, як-от смішний і трішки недоречний Папа Римський
у Святошині, серіальний комісар Рекс і навіть наймудріша з мишей.
«Тексти до книжки «І тим, що в гробах» писалися впродовж 13-ти
років – між 2003-м і 2016-м роками, – розповідає Андрій Бондар. – Їх
можна назвати розтягнутою в часі спробою внутрішньої біографії...»
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Правила судоку
Гральне поле 9 на 9 клітинок. Поле розділено на квадрати 3
на 3. На початку гри відома певна кількість цифр. Спочатку —
заповнити всі порожні клітинки цифрами від 1 до 9 за такими
правилами:
1. Цифра може з’явитися лише один раз у кожному рядку.
2. Цифра може з’явитися лише один раз у кожному
стовпчику.
3. Цифра може з’явитися лише один раз у кожному квадраті.

судоку «Вечірки»

2 вересня о 19.00 театр «Золоті ворота» покаже виставу
«Наталчина мрія». Це зворушлива історія про двох дівчат на
ім’я Наталка. Одна з них живе
в дитбудинку, друга – у гарній,
забезпеченій родині. Вони такі
різні, але такі схожі у своїй
простій і зрозумілій мрії – про
велике та справжнє кохання.
3 вересня о 13.00 у Київському академічному театрі
ляльок відбудеться вистава
«Царівна-жаба». Її головна
ідея – не все те золото, що
блищить. Саме цьому підпорядковані всі виражальні
засоби постановки. Історія про
Івана-Царевича, котрий активно, не вагаючись, допомагає
всім, хто цього потребує, стала
тією сюжетною лінією, на яку
спирається основне питання
про призначення людини в
цьому світі.
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У залізниці є свої
таємниці
У різних районах столиці збереглися пам’ятні місця найбільшого
інфраструктурного об’єкта, завдяки якому місто отримало
значний розвиток
Григорій МЕЛЬНИЧУК

На початку ХІХ століття Київ був
лише центром однієї з багатьох
губерній. Та на допомогу прийшов
технічний прогрес – розвиток
залізничного сполучення. 1870
року одночасно зі сторони Одеси
та Москви до Києва прийшли
перші потяги. Місто знову стало
значним логістичним центром.
Історія залізниці приховує чимало
цікавих таємниць. «Вечірка» вже
розповідала про масштабний проект тунелів під Дніпром, відомий
як «Сталінське метро», а сьогодні
пригадаємо маловідомі об’єкти,
розкидані по всьому місту.



Найстаріший об’єкт залізниці. Звісно, залізниця
з’явилася в Києві не миттєво – будівництво тривало декілька років.
Першим об’єктом на території
Києва ще 1868 року був аж ніяк
не вокзал, а більш потрібне для
залізничників підприємство –
вагоноремонтний завод. Він розміщується біля нинішнього Південного вокзалу і є одним із найстаріших
промислових підприємств міста.
До сьогодні тут у перебудованих
столітніх корпусах відновлювали
пасажирські вагони. Нині завод
спеціалізується на капітальних
ремонтах електричок, а також
дизель-потягів.



Перші кінцеві станції. У
тому ж 1868 році кияни вже
користувалися послугами залізниці, але кінцева станція розташовувалася… на лівому березі –
у Броварах, далі ж доводилося
брати візника. Туди прибували
потяги з московського напрямку, поки ще не було побудовано
залізничний міст через Дніпро.
Наступного 1869 року залізниця
стала ближче: тимчасову кінцеву
станцію влаштували в районі сучасної платформи «Лівий берег»,
неподалік Дніпра. Лише через рік
потяги врешті рушили на правий
берег, та знову не одразу досягли
центрального вокзалу.
Вокзальна суперечка. Київські
залізничні об’єкти належали
різним залізницям. Так, центральний вокзал відносився до КиєвоБалтської (Одеської) залізниці, тоді
як східний напрямок споруджувала Києво-Воронезька залізниця.
За попередніми домовленостями
вона також мала обслуговуватися на
центральному вокзалі, однак через
бюрократичні перепони потяги
зі сходу півроку доїжджали лише
до району платформи «Протасів



Київський залізничний вокзал,
1900 р.



Київський залізничний вокзал, 1962 р.

Київський залізничний вокзал,
1870 р.

яр» – там був «кордон» залізниць.
Згодом суперечку вирішили, пізніше залізниці об’єднали, але на
пам’ять лишилася базова станція
воронезької залізниці – Київ-Московський, де, до речі, збереглася
будівля віялового напівкруглого
паровозного депо, яка нині знаходиться у приватній власності та
без захисту від перебудови.
Сторічна ідея Південного
вокзалу. Київський залізничний вузол дуже швидко став
популярним, і вже через кілька десятиліть після відкриття руху центральний вокзал уже не справлявся
з пасажиропотоком. Тож з кінця
ХІХ століття обговорювалося питання перебудови вокзалу, і серед
конкурсних проектів траплялося
декілька пропозицій будівництва
другого вокзалу – з південного
боку станції Київ-Пасажирський.
Руїни мосту Струве. Як одна
залізнична компанія збудувала центральний вокзал, так інша
звела міст через Дніпро. Одноколійний металевий міст, споруджений за проектом інженера
Аманда Струве, відкрили 1870-го.
У громадянську війну його підірвали разом з іншими, але потім
відновили. А ось після знищення
у Другу світову війну вже не відновлювали, а збудували новий
двоколійний на декілька метрів
південніше. Утім, бики старого
мосту біля правого берега і досі
можна бачити з вікна потяга, якщо
дивитися в сторону центру міста.
Київ-Жовтневий – станція
НКВС. Неподалік від станції
метро «Берестейська» розташовано
одну з найтаємничіших залізничних станцій міста. До початку 1960-х
років неподалік від станції Борщагівська розпочиналася тупикова
гілка, яка йшла аж до Лук’янівської
площі та обслуговувала в тому
числі сумнозвісну Лук’янівську

в’язницю. У 1930-х роках звідси
у вагонах до Сибіру відправляли
політв’язнів, а вантажна станція
Київ-Жовтневий, що обслуговувала
і промислові підприємства Шулявки, була станцією формування
для цих потягів. Із часом гілку на
Лук’янівку ліквідували, але станція
ще існує, як і руїни давніх споруд…









Святошинський вокзал – найстаріший у місті. На початку

Святошина та спорудженням пересадочного вузла з платформами
для електричок, Святошинський
вокзал, розташований південніше, втратив своє значення. Нині
тут містяться служби залізниці.
Будівля збереглася, і це – єдиний
дореволюційний вокзал у Києві.
Хутір База – заселений залізничний острів. Залізниці
об’єднують міста, але розділяють
території всередині міст. Наприклад,
через залізницю лівий берег Києва
можна перетнути з півночі на південь
всього у двох місцях. А біля станції
Борщагівка є справжній залізничний
острів – з півтора десятка садиб з
усіх боків оточені коліями. Це дивне
поселення називають хутір База.
Автомобілем сюди потрапити можна
лише коли відкритий службовий
залізничний переїзд за дозволом
начальника станції, бо всі колії магістральні. Відкривають його нечасто,
наприклад, аби завезти вугілля для
опалення будівель.
Київ-Товарний і вантажні
трамваї. На початку ХХ століття вантажну станцію на центральному вокзалі було перевантажено, тож
вирішили збудувати нову на певній
відстані, в районі сучасної платформи «Протасів яр». Нову станцію та
будівлю товарної контори відкрили
1907 року: пакгаузи розташовувалися
«ялинкою», аби кожен вагон можна
було обслуговувати незалежно від
інших. Тут був і перевантажувальний
пункт з трамваїв – їх аж до 1960-х
років використовували для вантажних перевезень. З часом станція
втратила своє значення, нині тут
пункт відстою пасажирських потягів. А ось пакгаузи збереглися, і
йде мова про створення на їх базі
великого залізничного музею.
Германівська недобудована
залізниця. Окрім недобудованих «сталінських тунелів» є в
Києві ще один старовинний незавершений об’єкт – залізнична
гілка Германівка – Київ-Волинський на південній околиці міста.
Проектом із 1912 року займалося
Товариство будівництва під’їзних
шляхів. Компанія тоді планувала
лінії у Ржищеві, Миронівці, Таращі,
Ставищі, напрямок на Германівку
вважався найскладнішим – одначе там було прокладено частину
насипів і збудовано віадуки та
водопропускні споруди. Та колії
тут так і не проклали, тож зараз
просто посеред лісу можна натрапити на залізничні інженерні
споруди…

ХХ століття завдяки залізниці навколо Києва сформувалося чимало
дачних селищ – Боярка, Дарниця,
Ворзель, Ірпінь. Цілі сім’ї киян у
теплу пору року переїжджали з міста
у дачні будиночки приміської зони –
і для їхніх потреб курсували потяги, аналог нинішніх приміських
електричок. Напрямок на Ірпінь
був найпопулярнішим, тут навіть
колії роблять зигзаги, аби охопити
більшу територію. А на початку ХХ
століття на станції Святошин збудували повноцінний вокзал.
Тоді вздовж нинішнього проспекту Перемоги (тоді БрестЛитовське шосе) з центру міста
ходили трамваї, тож дачникам
було зручно користуватися цим
вокзалом. У 1960-х роках, з будівництвом метрополітену до

до теми
У 1929 році в Києві розпочали будувати новий вокзал.
Оголосили конкурс. Учасниками
його були відомі московські та
ленінградські архітектори, але
першу премію отримав киянин
Олександр Вербицький.
Умови конкурсу були доволі
незвичні. Фасад будівлі мав бути
витриманий у дусі конструктивізму, але з урахуванням елементів українського бароко. Вербицький,
віддавши данину бароко в центральній частині вокзалу, обрамив величезне параболічне вікно вестибюля так званим кокошником.
«Будівництво століття» було в цілому завершене вже 1932 року, але
постійні доопрацювання заважали пасажирам ще дуже довго. Другу
чергу будівництва – вестибюль прибуття та інші службові приміщення –
так і не було здійснено.
Основний обсяг будівлі складав загальну симетричну композицію, в
центрі якої – вестибюль відправлення площею понад 1200 квадратних
метрів і висотою 31,9 метра.
Загальна висота центрального обсягу по фасаду – 37 метрів, довжина
фасаду будівлі становила 260 метрів, у тому числі головного корпусу –
180 метрів. Подібного в Києві ще не будували. Фронтон центральної
частини будівлі вокзалу увінчали ліпним Державним гербом Української
РСР.
У 1943 році, відступаючи з Києва, німці хотіли підірвати вокзал у
його підвальній частині, але арматура скрутилася в спіраль і будівля
вистояла – бетон не піддався. У 1945–1949 роках за проектом, розробленим під керівництвом архітектора Г.Ф. Домашенка, вокзал було
відновлено.
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