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Проекти киян,
втілені
втіл
ені у 2017
2017 році
за кошти міського
міського бюджету
бюджету

 У ПЕРШОМУ ГРОМАДСЬКОМУ БЮДЖЕТІ СТОЛИЦІ УСПІШНИМИ СТАЛИ 62 ПРОЕКТИ НА ЗАГАЛЬНУ
СУМУ 50 МЛН ГРН. ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ З НИХ УПРОДОВЖ РОКУ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО. ЗНАЙОМИМО З ІНІЦІАТИВАМИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ НАШЕ МІСТО НА КРАЩЕ ЗАВДЯКИ АКТИВІСТАМ ТА ПІДТРИМЦІ
НЕБАЙДУЖИХ МЕШКАНЦІВ

Читайте на 8-9 стор.

СИТУАЦІЯ

Чи не «спливе» за водою музей
на Поштовій?

ВІЙНА І МИ

Адреса підтримки –
Святошин

Знайдені археологами під час розкопок на Поштовій площі столиці артефакти
часів Київської Русі потребують надійного захисту, щоб зберегти їх для нащадків. 
Примхи нинішньої зими можуть серйозно пошкодити безцінні знахідки Х– ХІІ століть, відкриті
на Поштовій площі, де 2015 року розпочалося будівництво чергового торгово-розважального центру.
Продовження на 4-й стор.

ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШИХ РАЙОНІВ СТОЛИЦІ НАДАЄ
КОНКРЕТНУ ТА ВІДЧУТНУ ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ АТО
НА ДОНБАСІ

112 років із киянами і для киян • Передплатний індекс «ВК»: 37607

Продовження на 5-й стор.
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КУР’ЄР «ВК»

БУДІВНИЦТВО

ФОТОФАКТ

Транспорт піде в обхід


В 2018 РОЦІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПОНОВИТИ
РОБОТИ З ДОБУДОВИ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ
НАВКОЛО КИЄВА
Допоможе побудувати
окружну дорогу в обхід
столиці китайська корпорація CRBC. Вартість проекту
близько 2 мільярдів доларів, а довжина нової кільцевої дороги складе близько 250 кілометрів.

Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії «Християнсько-соціальний союз Німеччини» в
баварському місті Зеоні й закликав німецьких політиків продовжувати підтримку України.
– Німців сьогодні дуже цікавить, як надалі буде розвиватися Україна, врегулювання ситуації на сході нашої
держави, звучало і багато питань по боротьбі з корупцією. Йшлося про підтримку України – фінансової і політичної.
Це сьогодні дуже важливо для нашої країни, – сказав мер Києва в коментарі журналістам.
«Християнсько-соціальний союз» – політична партія, що входить в блок з Християнсько-демократичною партією
Німеччини (ХДС-ХСС) і має з нею об’єднану фракцію в Бундестазі. ХСС є правлячою партією землі Баварія.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Майже тисяча зупинок – за рахунок інвесторів

КМДА оголосила конкурс на залучення
інвесторів по облаштуванню зупинок громадського транспорту.
На конкурс виставлені 994 зупинки. Орієнтовна
вартість кожного зупиночного комплексу становить
355 тис. грн. У нього входить павільйон очікування (15 кв. м) – 115 тис. грн, кіоск (до 15 кв. м) –
149 тис. грн, благоустрій території – 50 тис. грн,
інформаційне табло – 40 тис. грн, кнопка тривоги –
1 тис. грн. Заходи з благоустрою та облаштування
зупинок включають: позначення меж зупинки
громадського транспорту жовтою смугою; ремонт
або заміна твердого покриття, здійснення заходів
для запобігання виникненню калюж на території
зупинки; встановлення урн; встановлення павільйону очікування з місцем для сидіння; встановлен-

 Рівень бідності в Україні в 2017 році знизився до 12%. І це
одне з небагатьох, але важливих досягнень за ці роки. Найгірша
ситуація була в кінці 1990-х років. У 1998 році 52% респондентів
вважали, що вони майже голодують.

 Один із ескалаторів на станції метро «Хрещатик» (у бік
виходу на вулицю Городецького) закрито на ремонт. Ремонт
триватиме до 29 березня. Пасажирів попереджають, що у години
пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження
на решту ескалаторів.
ня кіоску з продажу проїзних документів, інших
товарів (надання послуг).
У випадку успішного проведення конкурсу, у всі
зупинки буде інвестовано не менше 353 млн грн.

«Укрзалізниця» збільшить
кількість міжнародних кас

Як повідомив в.о. голови
правління товариства Євген
Кравцов, у 2017 році в міжнародному сполученні Україна-ЄС
перевезено у 5,5 раза більше паса-

КОРОТКО

 Усіма видами транспорту в січні-листопаді 2017 року
було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці. Також
повідомляється, що у Києві за 11 місяців цього року спостерігалося збільшення кількості пасажирів, які були перевезені метрополітенівським транспортом – на 2,9%, тролейбусним – на 3%.

КВИТКИ

ПАТ «Укрзалізниця» збільшить кількість міжнародних
кас у зв’язку зі збільшенням
перевезень до країн ЄС.

– Нині з 250-кілометрової траси
побудовано лише північно-східну
ділянку – від Броварів до Чернігівської траси, а також невелику
ділянку південного півкільця, –
пояснює директор інституту «Київдормістпроект» Володимир
Воробйов. – Південне півкільце

проходить від Ковельської траси
до Борисполя. Його спорудженню
заважала відсутність коштів, а також майнові суперечки за землю.
На перешкоді також багато років
тому став опір територіальної
громади міста Українка: люди
протестували проти спорудження
мосту через Дніпро біля їхнього
населеного пункту.
Раніше проектанти пропонували з’єднати столицю з північно-східним відрізком окружної
дороги мостом через Київське море
(неподалік від дамби Київського
водосховища). Були ідеї побудувати Північний міст за Оболонню.

жирів, ніж у 2016 році. Загалом за
кордон подорожували 205 тисяч
пасажирів.
– У графіку руху пасажирських
поїздів на 2017/2018 рр. ми розширили мережу маршрутів до країн
ЄС. Пасажири мають змогу подорожувати до Угорщини, Польщі,
Словаччини, Болгарії, Румунії,
Австрії, а до Чехії з пересадкою

ТЕХНОЛОГІЇ

на станції Кошице на поїзд № 240
Кошице – Прага. Ми працюємо з
колегами з іноземних залізниць
для створення можливості продажу квитків через Інтернет на
поїзди міжнародного сполучення.
Наразі відпрацьовуємо нормативні та технічні питання, – розповів
Євген Кравцов.
Нагадаємо, на початку грудня
«Укрзалізниця» розпочала продаж
квитків на міжнародні поїзди, що
курсують у країни Європейського
Союзу.

 У 2017 році до КМДА надійшло 3658 запитів від ЗМІ.
Найбільша кількість надійшла від телеканалів – 2660 запитів
(72,8%), від інтернет-видань – 451 (12,3%), друкованих засобів
масової інформації – 229 (6,3%), інформаційних агенцій – 215
(5,9%), радіо – 85 (2,3%), видавництв – 2. У порівнянні з минулим
роком кількість запитів зменшилась на 10%, що на 364 звернення менше ніж торік. Прес-служба КМДА пояснює це тим, що
усі прес-брифінги транслюються на YouTube-каналі Київської
міськдержадміністрації, а також публікаціями новин в соціальних мережах.
 До 31 січня кияни матимуть можливість безкоштовно
обстежитись на пересувному цифровому флюорографі.
Пересувний флюорограф працюватиме з 10.00 до 17.00. Під час
обстеження пацієнт отримає довідку з результатами та у разі
потреби – консультацію лікаря-фтизіатра. Загальний час обстеження та консультації триватиме максимум 15 хвилин.
 У Києві побудують вежу кругового огляду. З’явиться вона
на території Хрещатого парку (Володимирський узвіз, 2).
Фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок коштів
інвестора. Найближчим часом будуть розроблені техніко-економічні показники і проектні пропозиції об’єкта інвестування.

НАПЕРЕДОДНІ

Поліція використовуватиме Віденський бал буде присвячено спорту
навігацію Waze
Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА,
мовірних мужніх людей, їх приклад для суспільства
Київська міська державна адміністрація (КМДА),
Управління патрульної поліції Києва і навігаційний
сервіс Waze оголосили про співпрацю в рамках міської програми Kyiv Smart City.

у квітні 2018 року, в Києві пройде щорічний
Віденський бал, присвячений спортивним
досягненням українців. У тому числі паралімпійцям – сильним людям, які надихають своїм
прикладом.
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Waze – безкоштовний навігаційний додаток для мобільних
пристроїв, що дозволяє відстежувати ситуацію на дорогах в
режимі реального часу, прокладати оптимальні маршрути,
дізнаватися про розташування радарів швидкості тощо. Програма націлена на оптимізацію міського трафіку, підвищення
його ефективності, забезпечення комфорту і безпеки на дорогах
Києва завдяки тісній взаємодії і обміну відповідною інформацією між комунальними, дорожніми та аварійними службами
столиці, а також поліцією.
За допомогою Waze користувачі зможуть отримувати найбільш
точну та актуальну інформацію про ситуацію на дорозі, що в
свою чергу має знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, заторів і підвищення загальної безпеки на дорогах столиці.
Як повідомляється, в рамках співпраці карту перекриттів
доріг в Києві будуть оновлювати безпосередньо співробітники
патрульної поліції.

– Ми представимо столицю України в різних ракурсах – європейське, сучасне, спортивне місто зі своїми
досягненнями. За кожним успіхом стоять історії ней-

унікальний, тому наш бал буде саме про них, – сказала
організатор заходу Марина Ігнатуша.
За її словами, 21 квітня 2018 року в столичній мерії
пройде класичний Віденський бал, організований за
всіма європейськими канонами, за участю міжнародних гостей, спортсменів і зірок. Того ж дня відбудеться
дитячий Віденський бал як аналог дорослого. А через тиждень після цього для всіх киян пройде більш
демократичний бал – на відкритому майданчику в
центрі міста, зі своєю програмою, живою класичною
музикою, благодійними лотами від відомих людей. У
ньому також візьмуть участь імениті спортсмени. На
цій події планується безліч майстер-класів, частувань,
призів і розіграшів.
В усьому світі віденські бали завжди присвячені
актуальній тематиці, в рамках якої збирають кошти
на благодійних аукціонах. Цього разу організатори і
партнери балу скерують зусилля на те, щоб підтримати
розвиток українського спорту, в тому числі паралімпійського, фізичної культури, пропагуватимуть
здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до
свого здоров’я.
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ПОЛІТ

ПРОГНОЗ

«Жуляни» вперше прийняли новий «Боїнг»

Весна не забариться

В аеропорту «Київ» («Жуляни») приземлився лайнер Boeing 737 MAX8. Новий
літак виконав рейс за маршрутом ДубайКиїв для авіакомпанії Flydubai.

Директор Українського
гідрометцентру Микола
Кульбіда пояснив, чого
очікувати незабаром від
погоди. За його словами до
16 січня в Україну прийде
похолодання.

«Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними
характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер на щоденних рейсах.
Це перший МАХ у флоті Flydubai», – повідомили в
столичному аеропорту.
Авіалайнер Boeing 737 MAX8 – базова модель нового покоління середньомагістральних пасажирських
літаків. Цей авіалайнер має розмірність популярного
Боїнга 737-800, але з набагато кращими економіч-

ними характеристиками. Покращення досягнуті за
рахунок установки нових двигунів, а також низки
поліпшень у конструкції крила і фюзеляжу.

ДАТА

Кіностудія готується до ювілею
Цього року Київській кіностудії імені Олександра
Довженка виповнюється
90 років.
На її фільмах виросло кілька
поколінь українців, а картини отримували нагороди на багатьох
світових фестивалях. Дві стрічки:
«Земля» О. Довженка – у номінації художнього кіно, і «Людина з
кіноапаратом» Дзиги Вертова – у
номінації документального кіно,
увійшли до скарбниці світового
кіномистецтва, ставши кращими
фільмами усіх часів і народів.
Вищу нагороду Американської
асоціації кінокритиків і премію
газети Daily News – за кращий
іноземний фільм, що демонструвався у США у 1944 році,
отримав фільм «Радуга» Марка
Донського.

ІНВЕСТИЦІЇ

У розвиток
Києва іноземці
вклали $840 млн
КП «Київське інвестиційне
агентство» в 2014–2017 рр.
залучило інвестиції в обсязі
понад 2 млрд грн.

Сьогодні кіностудія переживає
не найкращі часи – у рік випускають 1-2 фільми. Тоді як в дев’яностих було по 10-15. Завершується
монтаж картини «Таємний щоденник Симона Петлюри», у прокат
вона вийде цього року.
– Кіношникам потрібно дати
більше юридичних прав. І можливість працювати самим на себе, а
не віддавати державі 70% заробітку, – вважає керівник Держкіно
Пилип Іллєнко.

ДОВІДКА
Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка
було побудовано у 1928 році за проектом Валерія Рикова. Головний
знімальний павільйон кіностудії є найбільшим у Європі, загальною площею
2520 квадратних метрів і розрахований на одночасну роботу 10 знімальних груп. За 90 років кіностудія випустила понад 1200 фільмів.

Було підписано 26 інвестиційних угод, у більшості яких
приватний інвестор узяв на себе
бюджетні витрати по інфраструктурних об’єктах. Зокрема кошти
були залучені на будівництво житлової і соціальної інфраструктури:
спортивного комплексу (273 млн
грн), медцентру на базі міської
лікарні №14 (174 млн грн) і пологового будинку №5 (79 млн грн,
реконструкція).
Обсяг залучених іноземних інвестицій у січні–вересні 2017 року
склав 840 млн доларів. При цьому в
Києві зосереджена найбільша частка інвестиційних ресурсів країни –
майже 60% усіх прямих іноземних
інвестицій і 30% загального обсягу
капітальних інвестицій.

Вночі стовпчики термометрів
коливатимуться від 2 до 7 градусів
морозу, а вдень буде близько нуля.
В деяких областях можливий і невеликий мінус. Але вже з 17 січня
знову очікується потепління. Така
ситуація вплине і на опади – найближчі два-три тижні снігопадів
очікувати не варто. Якщо з’явиться
сніговий покрив, то він не про-

тримається довго. Разом з тим
не виключено, що така нестійка
кліматична ситуація може супроводжуватися небезпечними природними явищами – штормовими
вітрами, сильними снігопадами і
зливами.
На запитання, чи варто очікувати на ранню весну, пан Кульбіда
відповів:
– Таке цілком можливо, особливо, якщо простежити температурну
тенденцію останніх років. Однак не
варто виключати короткочасного
повернення зимового характеру
погоди (снігопадів та морозів)
навесні, що ми вже не раз спостерігали в попередні роки.

КОНКУРС

На здобуття Мистецької
премії «Київ»
У столиці оголошено про
початок подання матеріалів на здобуття Мистецької
премії «Київ».
Збір заявок на здобуття Премії
проходить у восьми номінаціях: у галузі літератури – премія
імені Євгена Плужника; у галузі
кіномистецтва – премія імені
Івана Миколайчука; у галузі
музичної композиції – премія
імені Артемія Веделя; у галузі
театрального мистецтва – премія
імені Амвросія Бучми; у галузі
образотворчого мистецтва –
премія імені Сергія Шишка; у
галузі журналістики – премія
імені Анатолія Москаленка; у
галузі народного декоративного
мистецтва – премія імені Сергія
Колоса; у галузі хореографічного
мистецтва – премія імені Павла
Вірського.

Згідно з Положенням, на здобуття Мистецької премії «Київ» висуваються нові оригінальні твори,
створені впродовж трьох останніх
років, але не пізніше як за півроку
до їх висунення на премію, одним
або групою (до 3-х осіб) митців,
які живуть і працюють у столиці.
Претендувати на здобуття премії «Київ» можуть творчі спілки,
наукові установи, вищі навчальні
заклади міста, заклади культури і
мистецтва, театрально-видовищні
та театрально-концертні організації і підприємства, видавництва,
редакції газет і журналів.
Фото Олексія ІВАНОВА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Столичне підземелля:
доки грім не гряне…
Олег ПЕТРЕНКО

Торік у Києві запустили
дублюючу гілку Головного
каналізаційного колектора, цьогоріч у КМДА
обіцяють завершити реконструкцію Борщагівського і
Новодарницького колекторів. Саме на них сталося
кілька останніх великих
аварій: 2015-го – на Головному і двічі на Борщагівському, а у грудні 2017-го –
на Новодарницькому.
Чому ж план модернізації
каналізаційного господарства доводиться коригувати
в залежності від того, коли
й де гряне грім?
За протяжністю згадані три
колектори – лише шоста частина
всієї мережі.
– Загальна довжина колекторів тільки глибокого залягання в
Києві – 160 кілометрів. Третина –
аварійні. Грошей треба дуже багато,
але… З 2000-го діяла програма
розвитку каналізаційного господарства. У першу свою п’ятирічку

виконано на 26 відсотків, у другу – на 8, – розповідає директор
департаменту експлуатації каналізаційного господарства «Київводоканалу» Микола Кислий.
За його словами, тоді можна було
обійтися кількома мільярдами гривень, тепер же потрібні десятки
мільярдів. Нині аварії і нагадують
про невиконані колись плани.
– Прорив 2015-го на вул. Фрунзе
(нині – Кирилівська) став підказкою: або ми зробимо другу
нитку Головного колектора, або
результат буде сумний. За два роки
зробили. Тепер нагадав про себе
Новодарницький, який теж стояв
у планах реконструкції, – каже
пан Кислий.
Аварію на Тростянецькій, що
сталася 15 грудня, вдалося оперативно локалізувати, перенаправивши стоки з Новодарницького
на Позняківський колектор.
– Жителі району навіть не відчули наслідків, бо наша задача, як
кажуть, – хоч насосом, хоч відром
забезпечити транспортування стічних вод, – веде далі директор департаменту.
– Та відрами черпати не довелося: на допомогу «Київводока-

налу» поспішив «Київметробуд».
Пошкодження обіцяють відремонтувати до кінця січня, якщо
прорив стався в одному місці,
чи до середини лютого, якщо
колектор виявиться гнилим на
більшій ділянці. Роботу ускладнює велика кількість комунікацій
над колектором –високовольтні
кабелі та мережа телефонного
зв’язку, труба водопостачання та
газопровід низького і середнього
тиску. Останній не відключали,

бо на його підключення потрібно
щонайменше два тижні...
Залізобетон тут замінять на
пластик.

КОМЕНТАР
Петро ПАНТЕЛЕЄВ, заступник голови КМДА:
– Аварія в Дарниці засвідчила, у якому стані перебувають підземні мережі. Сьогодні кияни – заручники того,
що досі планова модернізація цих комунікацій майже
не проводилася. Але ми не панікуємо, а намагаємося
надолужувати згаяне, бо іншого шляху просто не маємо.
Торік запустили нову гілку Головного колектора, який був
критично аварійним. Але й інші приблизно в такому ж стані. Їм по п’ятдесят
років. Київрада затвердила комплексну програму розвитку ЖКГ, де є діагноз
проблематики всіх колекторів. На цей рік виділено 20 мільйонів гривень саме
на Новодарницький і ще близько ста мільйонів на інші колектори. А загалом
на модернізацію всього каналізаційного господарства потрібні десятки
мільярдів. Бюджет жодного міста з цим не впорається. Тож пріоритетними
визначаємо ті ділянки, які, за оцінкою експертів «Київводоканалу», є найбільш
зношеними.

– Пластик вважається більш
надійним, хімічно стійким, а залізобетон виявився непридатним
для каналізації, його наскрізь
проїдає газова корозія, – розповідає Микола Кислий. – У Києві є,
приміром, цегляний колектор ще
1936 року. З ним менше проблем,
ніж із залізобетонними, яким уже
40–45 років.
Та навіть після відновлення
дії колектора роботи на Тростянецькій не завершаться. Як обіцяє
начальник штабу з ліквідації аварії
заступник гендиректора «Київводоканалу» В’ячеслав Бінд, на цій
ділянці колектор ще «вкутають
подушкою» з рідкого скла і силікону, щоб захистити від вібрації
ґрунтів, адже Тростянецька – вулиця не лише з інтенсивним рухом
автотранспорту, тут пролягає й
маршрут 8-го трамвая.
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Чи не «спливе» за водою
музей на Поштовій?
Микола ПАЦЕРА

Знайдені археологами під
час розкопок на Поштовій
площі столиці артефакти
часів Київської Русі потребують надійного захисту,
щоб зберегти їх для нащадків.
Примхи нинішньої зими можуть серйозно пошкодити безцінні
знахідки Х– ХІІ століть, відкриті
на Поштовій площі, де 2015 року
розпочалося будівництво чергового
торгово-розважального центру.
Нагадаємо, тут археологи під
керівництвом Максима Вакулюка
та директора Центру археології
Києва Національної академії наук
України Михайла Сагайдака розкопали комплекс споруд прибережного міського кварталу ХІ–ХVІІ
століть, до якого входять вулиця
з провулками та окремі садиби.
У одній із них виявили погріб із
добре збереженою бочкою, могильники, дренажні та припортові

споруди в гирлі річки Почайни, а
також стародавній узвіз, напрям
якого вказує, що в ті часи існувало
пряме сполучення між Михайлівською горою Верхнього міста і
прибережною частиною Подолу. А
також – близько 200 монет, княжі
печатки, жіночі скляні браслети та
інші прикраси, уламки керамічного посуду, люльки для паління
тютюну, ґудзики, стріли та інші
дрібні речі.
І ось останнім часом усі ці
безцінні артефакти, що знаходяться у величезному котловані,
підтоплює водою, яка утворилася
з початком зими від частих дощів
і танення снігу.
– Археологи та активісти,
які опікуються розкопками на
Поштовій площі, звернулися
через соціальні мережі до всіх
небайдужих киян із проханням
допомогти зберегти унікальні
знахідки, – розповіла «Вечірці»
голова громадської організації
«Рух «Почайна» Анабела Моріна.– На своїй сторінці у Фейсбуку
я розмістила знімки підтоплених

дерев’яних конструкцій та розкислих стін і навіть попросила
Святого Миколая знайти для їх
захисту поліетиленову плівку та
утеплювач. Певне, за його допомоги нам удалося спільними
зусиллями активістів та громадян придбати потрібні речі та
накрити найвразливіші місця
розкопок. А забудовники стали
відкачувати насосами воду, що
зібралася в котловані. Нещодавно
на прохання міської адміністрації
велику допомогу надав будівельний супермаркет «Епіцентр», який
виділив потрібні матеріали для
консервації археологічного об’єкта: гідроізоляційну та ізоляційну
плівку, двосторонній скотч для
паро- і гідробар’єрів, мінеральну вату, а також респіратори та
рукавички. Таким чином удалося
накрити майже 1300 квадратних
метрів розкопок.
Але проблема залишається,
оскільки належним чином не
працює система водовідведення.
Тож забудовники мають усунути
недоліки, щоб зберегти розкопки.

Фото Павла ПАЩЕНКА

Столична влада останнім часом
доволі активно взялася за збереження археологічних знахідок на
Поштовій площі. Зокрема дві постійні комісії Київради – з питань
культури, туризму та інформаційної політики, а також з питань
власності – підтримали проект
рішення «Про забезпечення збереження пам’ятки археології міс-

ТОЧКА ЗОРУ
Олексій РЕЗНІКОВ, заступник голови КМДА:
– По-перше, наше завдання – знайти можливість підготувати та провести міжнародну
конференцію з питань консервації артефактів і музеєфікації пам’ятки археології на Поштовій площі.
По-друге, я переконаний, що наша археологічна
експедиція на Поштовій має стати міжнародною.
Пріоритетом для нас завжди буде безпека містян. Зараз через тиск
ґрунту з усіх боків є загроза безпеці подальшої експлуатації будівель
навколо самої площі та метрополітену. Тому ключовим завданням є
визначення технічного рішення укріплень паль котловану, оскільки до
того часу неможливо безпечно проводити й археологічні дослідження.
Якщо зараз продовжити будь-які роботи, то невдовзі ми отримаємо
фунікулер у Дніпрі та обвалену Поштову. Окрім цього, тут припинено будь-які роботі – як дослідницькі, так і будівельні. І вони не будуть
відновлені, доки не визначимо оптимальне рішення щодо укріплень.

Михайло САГАЙДАК, директор Центру археології
Києва НАН України:
– Ми не змогли виконати весь комплекс розкопок, тому що
інвестор ТОВ «Хенсфорд-Україна» не розрахувався за виконані
роботи майже за півроку – від нас пішли фахівці, тож відновити
повноцінну роботу буде проблематично. Та й належним чином
законсервувати такий великий об’єкт складно, тут дійсно потрібна
допомога іноземних спеціалістів, як і у проведенні археологічних робіт. У квітні плануємо
міжнародний «круглий стіл», на який запросимо фахівців із Польщі, Німеччини, Франції,
Англії, Австрії.
Ми змогли накрити розкопки плівкою та утеплити, щоб запобігти пошкодженню артефактів, але розбухають самі стіни розкопу – їх потрібно укріпити. Працівники Дирекції
будівництва транспортно-шляхових споруд постійно відкачують воду, але цього замало.
Проблемна ситуація з розкопками виникла через порушення Закону «Про охорону
культурної спадщини», яким передбачено первинне проведення розкопок, а потім будівництво, а у нас це відбувається одночасно. Така хибна практика характерна для Києва.

цевого значення та розміщення
музею на ділянці прибережного
міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ–ХІХ ст.) на Поштовій
площі в Києві», підготовлений
депутатом Сергієм Гусовським.
Цей документ передбачає припинити тут будівництво ТРЦ і
створити історико-археологічний музей. Об’єкт незавершеного
будівництва планується передати до комунальної власності, а
КО «Музей історії міста Києва»
має оформити право постійного
користування земельними ділянками, розміщеними у межах
вулиць Набережно-Хрещатицької,
Набережне шосе, Боричевого та
Володимирського узвозів. А також пропонується влаштувати
міжнародний конкурс на кращий
проект музею.
Нещодавно проведено спеціальну нараду в КМДА, за підсумками
якої археологам доручено до 15
січня скласти та надати Департаменту культури опис знайдених
артефактів із зазначенням їх цінності для визначення експонатів
майбутнього музею.

СИЛА ГРОМАДИ

«Вартові» Виноградаря


ЯК МІСЦЕВА ГРОМАДА ПЕРЕТВОРЮЄ СВІЙ ЖИТЛОМАСИВ НА ПРОСТІР КОМФОРТУ

Андрій КОВАЛЕНКО

Громадська ініціатива «Варта
Виноградар» – ровесник перемоги українців у Революції Гідності.
Саме у лютому 2014-го десятки
небайдужих мешканців масиву
згуртувалися і почали патрулювати
вулиці, аби протидіяти криміналітету й запобігати мародерству.
Відтоді минуло якихось три роки. І вже нині
громадська варта Виноградаря активно працює
над розв’язанням соціальних, екологічних,
інфраструктурних та інших проблем. Саме її
учасники ініціювали розробку й затвердження
Стратегії розвитку Подільського району-2020.
– Ядро громадської варти складають п’ятеро людей. Серед них – підприємці, юрист,
викладач, голова громадського об’єднання із
захисту дітей, – розповідає голова організації Олексій Коваленко, лікар-травматолог
за освітою, а нині – директор компанії з
IT-бізнесу. – Після 9 місяців патрулювання масиву ми вирішили переключитися
на соціальний сектор. Тоді ж реалізували
нашу першу ініціативу: за місяць удалося
заасфальтувати міжбудинковий проїзд на
вулиці Василя Порика, 5. Нас підтримав
новозбудований супермаркет «Сільпо»,
проявивши соціальну відповідальність біз-

несу. Пізніше ліквідували сміттєзвалище на
вулиці Косенка, яке розрослося впритул до
Виноградарського лісу.
Згодом «Варта Виноградар» сконцентрувала
зусилля на очищенні від сміття прилеглих
територій місцевого лісу. Там розміщені
дитячі атракціони й кафе, діяльність яких
призводила до забруднення зелених зон.
Активісти домоглися від двох підприємств
встановлення невеличких парканів, за якими
у визначених місцях складали відходи, які
згодом вивозили звідти за рахунок фірм.
Другим етапом екологічної дії стало обмеження в’їзду автівок у Виноградарський ліс.
– Окрім того, на тій же вулиці Косенка
постійно протидіємо викиданню будівельного
сміття. Саме там плануємо ревіталізувати частину лісу, зробити компостну яму, – ділиться
Олексій. – А в тих місцях, де мешканці вже
привчилися прибирати сміття після шашликів, будемо встановлювати вкопані баки. Бо
зовнішні контейнери, на жаль, дуже часто
крадуть. Я подав відповідне звернення до
Керуючої компанії Подільського району, і та
внесла монтаж баків у свій план на 2018 рік.
Як відомо, чи не найболючішою житлово-комунальною проблемою Виноградаря
торік стала тривала відсутність гарячого
водопостачання у низці будинків житлового
масиву. «Варта Виноградар» застосувала дієвий
алгоритм впливу на виконавця послуги –
«Київенерго».

– Тут головне зрозуміти, що нам не потрібен конфлікт, а є важливим, насамперед,
результат, – стверджує пан Коваленко. – І
правильна комунікація, реалістичний план
дій – це саме те, що треба застосовувати
громадськості під час вирішення будь-якої
проблеми. Коли близько 20 місцевих мешканців почали блокувати районний Центр
обслуговування клієнтів «Київенерго», у

Після 9 місяців патрулювання масиву ми вирішили
переключитися на соціальний сектор. Тоді ж реалізували
нашу першу ініціативу: за місяць
удалося заасфальтувати міжбудинковий проїзд на вулиці Василя
Порика, 5
них, на жаль, нічого не вийшло. Ми так само
долучилися до акції, але в інший спосіб.
Направили звернення до комісії Київради з
питань житлово-комунального господарства,
до депутата від нашого округу, я подзвонив
до заступника директора «Київенерго»...
І за якихось пару годин у Центрі обслуговування з’явився інженер, представник Київради, і почалися перемовини з мешканцями
п’яти будинків, котрі вийшли блокувати офіс
постачальника послуг. Наступного ранку на
одному з об’єктів уже працювала аварійна

бригада зі спецтехнікою, а через два дні в
одному з будинків з’явилася гаряча вода. У
порядку черги оперативно залатали труби
і на решті об’єктів.
У 2017 році Олексія Коваленка було обрано заступником голови Громадської ради
при Подільській райдержадміністрації
(раніше він очолював комітет з екології).
Крім того, його залучено в якості експерта
до проекту Ради Європи «Вплив громади на
прийняття рішень місцевої влади». Відтак
у організації (та й у місцевої громади) постав соціальний запит на системну, чітко
сплановану і багатокомпонентну діяльність.
– У січні 2016-го ми почали розробку
Стратегії розвитку Подільського району до
2020 року. Тобто, пішли «знизу», від конкретних потреб місцевої громади, – зауважує
пан Олексій. – За кожним напрямом було
обрано по три найактуальніші проблеми,
які конче потрібно вирішити до 2020 року.
Чимало із запланованого вже реалізовано. Так, Концепція водних об’єктів лягла в
основу Водної стратегії Києва. До виділення
міською владою коштів на створення парку
в районі озера Синє активісти ініціювали
його ревіталізацію. Її здійснювали 5 разів за
допомогою труксора (комбайна для очистки
водойм)... Проведено відповідні роботи
щодо озера Голубе і гряди штучних водойм
у селищі Шевченко... З ініціативи «Варти…»
провадиться посилене патрулювання Нацполіцією на масиві Виноградар. Минулого
року організацією започатковано конкурс
у освітніх закладах Подільського району з
вивчення учнями своїх прав, гарантованих
Конвенцією ООН про права дитини.
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ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШИХ РАЙОНІВ СТОЛИЦІ НАДАЄ КОНКРЕТНУ ТА ВІДЧУТНУ
ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ АТО НА ДОНБАСІ

Микола ПАЦЕРА

Як повідомила «Вечірці»
начальник управління
праці та соціального захисту
населення Святошинської
РДА Ірина Жидченко, у районі мешкає близько 1 899
учасників Антитерористичної операції, серед яких 32
інваліди війни, а також 36
сімей загиблих. До Єдиного
автоматизованого реєстру
пільговиків включено понад
1 770 учасників АТО для
користування пільгами з оплати житлово-комунальних
послуг.
Приділяється увага і психологічному відновленню колишніх
воїнів. До реабілітаційних установ направлено сімох учасників
Антитерористичної операції, ще
32-м особам надано путівки на
санаторно-курортне лікування, яке
здійснюється за медичними рекомендаціями в порядку черги. Нині
на обліку щодо такого лікування
перебуває понад 120 осіб, із яких
четверо – інваліди війни.

– Районним Центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
проведено понад 680 соціальних
інспектувань із метою визначення
потреб сімей та видів соціальної
допомоги, – повідомила Ірина
Жидченко. – Їм надано майже
3 тисячі послуг. На базі Центру
функціонує група взаємодопомоги
для учасників АТО та членів їхніх

Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату
житлово-комунальних
послуг отримали понад 120
учасників АТО і 30 членів
сімей загиблих.
сімей, яку відвідує понад 10 осіб.
За рішенням Київради у рамках
міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2016–2018
роки затверджено Порядок надання допомоги киянам – учасникам
Антитерористичної операції та
сім’ям киян, які загинули під час її
проведення. У нашому управлінні
таку компенсацію отримують 155
людей. Також у рамках цієї програми 2017 року надано матеріальну

допомогу кожному бійцеві у розмірі
5 000 грн, членам сімей загиблих
(померлих) – 25 000 грн. Щомісячну
адресну матеріальну допомогу для
покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали
понад 120 учасників АТО і 30 членів
сімей загиблих.
З Державного бюджету на 2017
рік було виділено понад 247 000
грн. для здійснення бюджетної
програми щодо психологічної
реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та
забезпечення їх роботою. Наразі
близько 50 осіб проходять навчання на курсах водіїв транспортних засобів категорії В, С, А, Е та
навантажувача, комп’ютерних,
іноземної мови, основ підприємницької діяльності.
– Дуже важливою є також підтримка з боку держави сімей учасників АТО, в яких народилися діти,
– веде далі Ірина Жидченко. – У
Святошинському районі їх 20. Вони
отримують моральну та матеріальну допомогу. Зокрема нещодавно за
ініціативи громадських організацій
в ліцеї «Еко» №198 було проведено
соціальну акцію для сімей учасників
АТО, в яких народився первісток.

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Різні, але такі схожі герої
Але увесь час Боржинський
позиціонував себе як українець.
Навіть коли жив у Іркутську, через
Письменник Олександр
оголошення в газеті знайшов собі
Скрипник презентував
дружину – випускницю київської
книжку «Розстріляний на
музичної школи. Сміливо бився на
Донбасі «за ізмєну Росії»,
фронтах Першої світової війни –
присвячену консулу УНР
мав поранення та високі нагороди.
на Кубані Федору БоржинКоли в Україні відбулася перша
ському.
революція, 1918 року гетьман
Скоропадський призначив його
Чим далі відходять в історію попослом УНР у Кубанській народній республіці. За його сприяння
дії тих буремних часів, тим більше
повинні ми пам’ятати людей, котрі
місцева «Просвіта» розгорнула
віддали своє життя за незалежність
видавництво книг, друк газет і
України. І добре, що є в нас історинавчання українською мовою,
ки та письменники, які знаходять польський шляхтич Конрад Бор- оскільки тут проживало до 80 віді відкривають співвітчизникам жинський, давши своє прізвище і сотків українців. За таку активну
незаслужено забуті імена полеглих хорошу військову освіту. Він служив проукраїнську діяльність та агіза першу спробу створити дійсно у царській армії
тацію серед конезалежну державу. Один із них на Далекому Схозаків не вступати
Чим далі відходять в іс– барон Боржинський: дипломат ді, потім навчався
до війська деніі розвідник, який, будучи послом у Владивостоці у торію події тих буремних кінців БоржинУкраїнської Народної Республіки, Східному інсти- часів, тим більше повинні ський потрапив
прийняв смерть від денікінців за туті, де швидко ми пам’ятати людей, ко- до їх «чорного
«ізмєну єдіной і нєдєлімой».
опанував китай- трі віддали своє життя за списку»…
незалежність України.
Він народився 3 лютого 1879-го ську, японську,
Автор роману
в багатодітній селянській родині англійську, монтісно поєднав сюМакушеків із села Верхнячка Уман- гольську, бурятську мови. Активно жетну лінію Федора Боржинськоського повіту Київської губернії. У діяв як науковець і купець у Китаї го з долею нинішнього патріота
восьмирічному віці його всиновив та Монголії.
Володимира Семистяги – голови
Луганського обласного об’єднання
«Просвіта», якого через 100 років
ДУМКИ ВГОЛОС
сепаратисти теж мало не розстріОлександр Кучерук, директор Музею історії
ляли за подібний «злочин». Коли
української революції 1917-21 років:
його понад два місяці тримали в
– На жаль, нині висвітлення подій першої української
місцевій тюрмі, була навіть розреволюції, популяризація їх для масового читача перебуваповсюджена інформація, що вирок
ють на доволі низькому рівні. Тому ця книга про справжніх,
виконано, і друзі вже вважали
а не вигаданих героїв, написана в доступній формі, дуже
Володимира померлим.
цінна для розкриття подій минулого. Ще більша її цінність
Виступаючи на презентації
у тому, що в ній тісно переплітаються події 100-річної давності з нинішніми на
книги, цей її герой розповів, як
Донбасі. Герой тієї революції Федір Боржинський боровся за впровадження
вороги знущалися з нього, вимаелементів державництва УНР, закладених у третьому Універсалі, а нинішній,
гаючи, щоб не розмовляв українВолодимир Семистяга, – за незалежність нашої держави. Потрібно побільською. Звинувачували, що він – син
ше подібних книжок, щоб молоде покоління брало приклад з таких героїв і
фронтовика – став націоналістом,
зростало патріотами України.
чинили фізичну наругу…
Микола ПАЦЕРА
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ТАРИФИ

Як киянам нараховуватимуть
плату за опалення за грудень
«Київенерго» інформує
своїх клієнтів про те, що
з 31 грудня 2017 року набули чинності нові тарифи
на теплову енергію та
послуги на централізоване
опалення і гаряче водопостачання.
Зменшення тарифів відбулося
на підставі Постанови НКРЕКУ від
28 грудня 2017 року «Про встановлення тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування
і постачання для потреб населення ПАТ «Київенерго» та змін до
Постанови НКРЕКУ«Про встановлення тарифів на послуги
з централізованого опалення і

послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються
населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих
послуг».
З 31 грудня 2017 року тариф
на централізоване опалення для
будинків (квартир) з приладами
обліку теплової енергії становить
1 355,83 грн/Гкал, без приладів
обліку – 31,55 грн за 1 м3 (з ПДВ).
Вартість централізованої подачі
гарячої води з 31 грудня 2017 р.
становить 80,62 грн за 1 м3 при
наявності в будинку (квартирі)
рушникосушарки, приєднаної до
системи гарячого водопостачання; при відсутності такої – 74,53
грн за 1 м3.

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Обережно, кір!


ЛІКАРІ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ХВОРОБА ВРАЖАЄ
У ПЕРШУ ЧЕРГУ ТИХ, ХТО ПРОІГНОРУВАВ
ВАКЦИНАЦІЮ

У Києві з початку 2018 року помітно зросла інтенсивність
захворюваності на кір. Станом на 10 січня зареєстровано 61 випадок захворювання на кір, із них 49 випадків
серед дітей. За попередніми даними, майже всі хворі
не мали щеплення проти кору через відмову. Хворіють
діти різних вікових груп. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 13 випадків, серед
школярів – 22 випадки. Також зареєстровано 1 випадок
захворювання у вчителя початкової школи.
Спалах небезпечного вірусного захворювання було зафіксовано
в Україні восени 2017 року. За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів
більше хворих на кір порівняно з минулим роком – понад 2000 осіб.
Половина хворих – діти від одного року до восьми.
Лікарі підкреслюють, що єдиний правильний спосіб захиститися від кору (як для дітей, так і для дорослих) – вакцинація. Вона
не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість
зараження і пом’якшує перебіг хвороби.
Кір – інфекційне захворювання, його збудником є
РНК-вірус, що має специфічну
форму. Мікроорганізм швидко
гине поза організмом людини
під дією дезінфікуючих засобів
і фізичних факторів.
У той же час збудник кору
може поширюватися в холодну
погоду на великі відстані. Передається хвороба повітряно-крапельним шляхом. Перенесене
захворювання сприяє формуванню стійкого імунітету, тому
випадки повторного зараження
зустрічаються дуже рідко.
«Вхідними воротами» інфекції
вважаються слизові оболонки
дихальних шляхів, після чого
вірус розноситься по кров’яному
руслу по всьому організму. Зафіксувавшись на внутрішніх органах,
вірус сприяє утворенню на цьому
місці інфільтратів з подальшим
утворенням багатоядерних гігантських клітин.
Симптоми кору у дорослих.
Інкубаційний період при зараженні на кір триває у дорослих
один або два тижні. При типовому
перебігу захворювання можна
виділити три послідовні стадії:
катаральну, стадію висипання і
реконвалесценції.
Катаральний період починається з гострих проявів хвороби.
Пацієнт скаржиться на загальне
нездужання, біль в голові, зниження апетиту, втрату сну. При
тяжкому перебігу захворювання
температура тіла підвищується
до 40 градусів, хворого мучить
сухий кашель, нежить з рясним

***
слизовим або гнійним виділенням, при лікарському огляді
можна почути хрипи в легенях,
відзначається жорстке дихання. До характерних симптомів
кору у дорослих можна віднести
збільшення лімфатичних шийних вузлів.
Через 3-5 діб лихоманка стає
менш вираженою, а самопочуття
пацієнта поліпшується. Однак
через добу інтоксикація знову
посилюється і температура тіла
хворого знову стає високою. Під
час повторного погіршення самопочуття на слизовій щік з’являються білі плями з червоною
облямівкою.
На зміну катаральному періоду
приходить період висипань, для
нього характерна поява плямисто-папульозного висипу, окремі
плями з часом зливаються між
собою.
Лікування кору у дорослих.
Лікування кору у дорослих найчастіше направлено на полегшення симптомів захворювання. Хворому немає необхідності
дотримуватися якогось певного
раціону, йому важливо тільки
збільшити обсяг споживаної рідини.
Особливого догляду під час
кору вимагають ротова порожнина і очі. Пацієнта слід оберігати від яскравого сонячного
і штучного світла, тому що під
час хвороби часто розвивається
світлобоязнь. Також можуть бути
рекомендовані антигістамінні препарати, лікарські засоби
симптоматичної дії, інтерферон.
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Проекти киян, втілені
у 2017 році
Бюджет:
740 000 грн.
Проект набрав
1946 голосів

№ 336

за кошти міського бюджету

 У ПЕРШОМУ ГРОМАДСЬКОМУ БЮДЖЕТІ СТОЛИЦІ УСПІШНИМИ СТАЛИ 62 ПРОЕКТИ НА ЗАГАЛЬНУ
СУМУ 50 МЛН ГРН. ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ З НИХ УПРОДОВЖ РОКУ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО. ЗНАЙОМИМО З ІНІЦІАТИВАМИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ НАШЕ МІСТО НА КРАЩЕ ЗАВДЯКИ АКТИВІСТАМ ТА ПІДТРИМЦІ НЕБАЙДУЖИХ МЕШКАНЦІВ

Відкрита політехнічна лабораторія Lampa

Євген КОРОТКИЙ, автор проекту: «Історія «Лампи» розпочалася
три роки тому. Спочатку вона розміщувалася у старому занедбаному
приміщенні на факультеті радіоелектроніки, мала переважно радянське
обладнання. Щоб створити умови для вивчення сучасної електроніки,
потрібне високотехнологічне обладнання – його ми закупили за кошти
Громадського бюджету. Це стало можливим завдяки міській владі, волонтерам та небайдужим киянам. У лабораторії проводитимемо відкриті
лекції, майстер-класи, семінари, воркшопи за участі професійних інженерів. І займатимемося різними розробками, які, сподіваюся, зроблять
внесок у становлення Кремнієвої долини в Україні».

№ 27

№ 95

Інноваційний простір відкрився на третьому поверсі науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ». Лабораторію обладнано
3-D принтерами, осцилометрами, електронними мікропроцесорними
платами та відкрита для всіх охочих з 16.30 до 20.00 по буднях і з 12.00
до 16.00 у суботу.

Бюджет:
739 550 грн.
Проект набрав
1104 голоси

Зона відпочинку
«Озеро Верхнє Вигурівське»

Реконструкція міської «Зони здоров’я» на Лівому
березі Дніпра

Біля озера прокладено пішохідну доріжку, встановлені лавочки, урни, таблички, що
інформують гостей про правила поведінки
у громадських місцях.

Скейт-парк на березі Дніпра («Зона здоров’я»,
ст. м. «Лівобережна»)

Ольга ЛОБАСЕНКО, авторка проекту:
«У мешканців житлового масиву Вигурівщина-Троєщина мало місць для дозвілля
та відпочинку. Берег озера було занедбано,
притягував сумнівний контингент, який
залишав після себе порожні пляшки та
сміття. Тепер усе прибрано, мешканці
можуть прогулятися біля води, посидіти на
лавах. Наведення ладу на території навіть
посприяло зникненню нелегального кафе.
А головне – завдяки Громадському бюджету
сусіди стали об’єднуватися, спілкуватися
між собою, допомагати один одному».

№ 385

Розумний простір неформальної освіти
Clever Space
Бюджет:
210 781 грн.
Проект набрав
1405 голосів

№ 573

Скелелазний зал «КПИскала» у КПІ

В рамках ГБ закуплені скелелазний мат, м’які меблі, аудіосистема та
частина скелелазних зачіпок. Розташовується скеледром на 4-му поверсі
спорткомплексу КПІ (вул. Верхньоключова, 1/26). Тут тренуються спортсмени. Два-три рази на тиждень безкоштовно усі бажаючі займаються,
попередньо зареєструвавшись в електронній черзі на Facebook-сторінці
«Скеледром КПИскала».
Євгеній КОЗАК, автор проекту: «12 років займаюся цим видом спорту, я кандидат у майстри спорту зі скелелазання, у студентські роки був
чемпіоном України. Тож вирішив зробити доступний зал для студентів і
всіх, хто хоче займатися скелелазанням. На цьому місці був занедбаний
коридор. Ми знайшли спонсорів, зробили ремонт, розробили макет дизайну, а за кошти Громадського бюджету придбали необхідне обладнання».

У науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету запрацював
новий майданчик для навчання і спілкування. Обладнаний
сучасною технікою (ноутбуки,
проектор, екран, мультимедійна дошка, аудіосистема,
мікрофони та ін.), він запрошує на майстер-класи та зуБюджет:
стрічі не лише студентів, а й
168 750 грн.
усіх киян.
Артем СТЕЛЬМАШОВ,
Проект набрав
автор проекту: «Працюючи
1004 голоси
в університеті, я виступив з
ініціативою створити майданчик для проведення креативних заходів. І щоб вони були доступні всім охочим. Приємно, що цю ідею
підтримали співробітники бібліотеки, студенти нашого та інших ВНЗ. Тут у комфортних умовах проходитимуть лекції науковців, заняття медіашколи та радіошколи, зустрічі громадських активістів».

№ 357

У мешканців Микільської Слобідки
Бюджет:
з’явилася сучасна
721 400 грн.
рекреаційна зона з
дитячим майданчиПроект набрав
ком, тренажерами
827 голосів
та скейт-парком,
на якому минулого
року вже відбулися
змагання серед екстремалів.
Олена МЕДВЕД Е Н К О, авторка
проектів: «Власними
силами навесні 2016
року ми прибрали
сміття та відновили
баскетбольний корт,
однак вся територія
давно потребувала капітальної
реконструкції.
Основною проблемою було те,
що дві ділянки в
«Зоні здоров’я»
не мали балансоутримувачів.
Тож потрібно
було об’єднати
Бюджет:
все в єдиний
парк з одним
954 673 грн.
балансоутримуПроект набрав
вачем – КП УЗН
830 голосів
Дніпровського
району. Цьогоріч продовжимо
розвиток території – на ГБ-2 пройшов іще один наш проект: створення у «Зоні здоров’я»
інклюзивного майданчика з гумовим покриттям, ігровими елементами та
альтанкою для діточок, які потребують безбар’єрного середовища».

№ 451, 472, 496, 219, 474

Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15)
для семи шкіл

№ 412

№ 408 Діти Києва: школа життя

Майстерня творчості

Для підлітків і молоді Деснянського району на безоплатній основі працюють гуртки «Основи робототехніки», «Чарівна глина»,
«Креативна майстерня», «Домашній майстер», «Авіамодельний»,
«Радіоелектронне конструювання». Майстерня, обладнана сучасним
устаткуванням, відкрилася в приміщенні школи № 270 (проспект
В. Маяковського, 21-в).

Бюджет:
996 775 грн.
Проект набрав
1258 голосів

Вадим ОНУФРІЙЧУК, автор проекту: « В дитинстві я дуже
любив майструвати. І хотілося, щоб така можливість була доступна
іншим дітям. На жаль, у Деснянському районі не було повноцінного
центру технічної творчості. Ідея зробити майстерню виникла ще
у 2007 році, але навіть тоді обладнати один кабінет коштувало 50
тисяч гривень. З міського бюджету таких грошей виділити не могли,
тож довелося відкласти ідею до кращих часів. І коли запустився
Громадський бюджет, я скористався можливістю втілити її в життя».

Шість успішних проектів першого Громадського бюджету
забезпечили інноваційними комп’ютерними комплексами
42 школи шести районів міста. Вони створять умови дітям
для здобуття повноцінної якісної освіти з вмінням використовувати сучасні інформаційні технології.

Бюджет проекту: 997 080 грн.
Проект набрав 1018 (Дніпровський район),
945 (Деснянський), 920 (Голосіївський),
917 (Солом’янський), 878 (Оболонський),
816 (Шевченківський) голосів

Микола ГУРІН, автор проекту № 472 і 474: «Комплекси
мають економічні переваги та зручні у користуванні. Вони
складаються з одного спільного сервера, програмного забезпечення та 15-ти навчальних станцій: це монітор, мишка,
клавіатура і термінал, на який передається інформація з сервера. Особливість у тому, що замість 15-ти системних блоків
працює один сервер. Набагато дешевше полагодити його чи
оновити програмне забезпечення, ніж коли, наприклад, за
рік вийдуть з ладу кілька системних блоків».

№ 429

Безкоштовний спорт
дітям у Дніпровському
районі

У відремонтованому приміщенні
за адресою: бул. Перова, 23-б відкрився дитячий спортивний клуб
БФ «Сильна нація». У ньому проводяться безкоштовні тренування для
дітей 6-14 років. Тут малеча опановує
українські єдиноборства, зокрема –
хортинг.
Олексій ПАРАЩЕНКО, автор
проекту: «Найкраща альтернатива
шкідливим звичкам – спорт і фізкультура. Але тренування у спортивних
клубах коштує чимало. Ми вже маємо
позитивний досвід роботи такого
клубу в Дарницькому районі по вулиці
Тростянецькій. З 2015 року в ньому
Бюджет:
безкоштовно займається 70 дітей.
Поруч з клубом ми облаштували три
981 265 грн.
спортивних майданчики та висадили
Проект набрав
більш ніж 100 дерев. У рамках про837 голосів
грами «Безкоштовний спорт дітям»
робимо ставку на єдиноборства. Бо
вони вчать дітей поваги до старших,
необхідності допомагати слабшим,
прищеплюють розуміння важливості здорового способу життя. Зараз збираємо кошти на ремонт другої
частини клубу, щоб зробити танцювальний зал для дівчат. А також плануємо відкрити такі клуби в
усіх районах Києва».

№ 145

Заміна старого ліфта в
поліклініці по вул. Ентузіастів, 49

Замість аварійного ліфта, що відпрацював у поліклініці «Русанівка»
52 роки, встановили новий.

Бюджет:
800 000 грн.
Проект набрав
884 голоси

Ірина ТИМОШЕНКО, автор
проекту: «Мешканці мікрорайону
давно просили, аби в поліклініці
замінили ліфт, який вже вичерпав
дозволений термін експлуатації.
Він є єдиним засобом для інвалідів
на візках піднятися до відділення
травматології та рентгену. Щиро
дякую усім, хто не залишився байдужим і проголосував за цей проект.
Новий ліфт працює, і я з упевненістю
можу сказати, що ми здатні змінити
світ і створити своє майбутнє вже
сьогодні».

№ 291

Фітнес-парк
«Озеро Лебедине»

На території парку проклали доріжки, облаштували
вхідну групу, велопарковку,
дитячий майданчик і комплекс тренажерів, висадили
дерева та кущі. У майбутньому тут планують встановити
тренажери для людей з обмеженими можливостями,
а також зробити бігову і велодоріжки, еко- та арт-зони.
Лариса ДЕГТЯРЬОВА,
ініціаторка проекту: «У
столиці немає спортивних
парків. Ми вибрали фітнес-напрямок, розраховаБюджет:
ний на широку аудиторію. Це
озеро розташоване на в’їзді
958 489 грн.
до Києва з міжнародного аеПроект набрав
ропорту «Бориспіль». І ми
820 голосів
прагнемо, щоб воно стало
однією з візитівок нашого
міста».
Артем САВИЧЕВ, співавтор проекту: «Колись тут водилися лебеді, качки, бобри. Однак
озеро ніхто не доглядав, і водойма покрилася очеретом. А навколишня територія приваблювала
безхатьків, ромів, сюди звозили будівельне сміття. Наш район – один з найбільш густонаселених,
на одного мешканця припадає лише 50 сантиметрів зеленої зони. Тому цю зону відпочинку необхідно було врятувати. Нас підтримало КП «Плесо», яке розпочало очищення озера від очерету
і сміття, облаштувало оглядовий майданчик біля води і майданчик для пляжного волейболу».
Підготувала Марія КАТАЄВА
Фото Бориса Корпусенка, Олексія ІВАНОВА , Ірини КРИКЛІ та Віктора ПІСКУНОВА
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 11.01
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 752
о Вітер (м/с) 1,4
Вологість
повітря (%) 66
о
Відчувається +1

+1

п’ятниця, 12.01
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 759
о Вітер (м/с) 3,4
Вологість
повітря (%) 55
о
Відчувається -6

-3

неділя, 14.01

субота, 13.01
Ясно

Ясно

Атм. тиск 767
о Вітер (м/с) 3,7
Вологість
повітря (%) 44
о
Відчувається -9

Атм. тиск 764
о Вітер (м/с) 2,3
Вологість
повітря (%) 36
о
Відчувається -10

-5

-6

ВИСТАВКИ
НЕВИДИМИЙ СВІТ
МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО

РЕТРО

Як «Вечірка»
зустрічала Рік Собаки
Петро ЗУБЕНКО

2018-й рік за східним календарем – Рік
Жовтого Земляного Собаки. Разом зі своїми шанувальниками «Вечірка» вирішила
пригадати, звернувшись до власних новорічних номерів, як святкували у Києві рік
Собаки за останні шість десятиліть.
У Києві відкрито Республіканську
виставку передового досвіду в
народному господарстві УРСР (нині НВЦ ВДНГ). А з
новорічного номера «Вечірки» читачі, серед іншого,
довідалися про таке:

1958

«Анкета, яку проводить газета «Вечірній Київ»,
дещо відрізняється від інших: адже найпопулярніших спортсменів Києва за підсумками сезону-81
називають самі читачі. Цей своєрідний референдум,
який став традиційним, як завжди, викликав великий
інтерес. У своїх листах читачі назвали прізвище 10
кандидатів — представників різних видів спорту. До
числа 10 кращих увійшли ті, хто набрав найбільшу
кількість голосів. Наводимо в алфавітному порядку
їх прізвища: О. Блохін (футбол), Л. Буряк (футбол),
С. Захарова (гімнастика), Л. Карлова (гандбол),
А. Писаренко (важка атлетика), О. Сидоренко (плавання), Ю. Сєдих (легка атлетика), В. Смирнов (фехтування), С. Фесенко (плавання), Ж. Цирульникова
(стрибки у воду)».
Київ відмовляється від ядерної
зброї і взамін отримує гарантії
безпеки від провідних світових ядерних держав. Але
напередодні новорічного свята про це ще ніхто не
знав – увагу читачів загострили на живому символі
року за східним календарем:
«Шосте «Д» Президента. Мабуть, не всі, але багато
хто пам’ятає, що під час передвиборчого марафону
наш шановний майбутній Президент (Леонід Кравчук. – Ред.) проголосив п’ять «Д» своєї платформи:
демократія, добробут... Знайшла «Вечірка» і шосте
«Д».., спробувала «познайомитись» із собакою Леоніда Макаровича (кавказька вівчарка на прізвисько
Дунай. – Ред.), хоча і розуміла, що їх однаково добре
охороняють від настирливих журналістів».

1994

«На допомогу будівельникам. Викладач фінансово-економічного інституту кандидат економічних
наук І. Каракоз розробив методику оперативного
економічного аналізу вартості будівельно-монтажних робіт...»
«Магазин металевого посуду. Червоноармійська
вулиця, 41. в цьому будинку Київгоспторг відкрив
спеціалізований магазин металевого посуду. Торгівля
в ньому провадиться без продавців...»
17 квітня у Києві відкрили палац
«Україна». А з новорічного номера
читачі дізналися про зовсім несподівані рекорди:
«Тролейбуси-велетні. У 22 містах і промислових
центрах нашої республіки можна побачити комфортабельні тролейбуси марки «Київ-4». Колектив
підприємства вже виготовив понад тисячу таких
машин».
«У родильному будинку Південно-Західної залізниці народилася дівчинка-богатир. Вага її 6
кілограмів 300 грамів, зріст – 58 сантиметрів. Мати –
Шляхтиченко Світлана Георгіївнa – домогосподарка,
батько – водій автотранспортного підприємства
09672. Це вже третя їхня дитина. Старші дочка та
син народилися п’ятикілограмовими».

З великим успіхом у Києві проходить перший сезон телепроекту
«Танці з зірками». А в газетах напередодні нового
року – «засилля» собачої тематики:

2006

Київ святкує 1500-річчя. А читачі
«Вечірки» напередодні Нового
року колективно підсумовують спортивні здобутки
попереднього року:

ЕМАЛЕВІ МОНУМЕНТИ

У київській галереї «Триптих
Арт» (вул. Десятинна, 13) відкрилася виставка творів київського
художника-емальєра Олексія
Коваля. На виставці головними
експонатами будуть три монументальні творчі роботи, над
якими митець працював більше
року. Такого розміру емалеві твори складно відшукати в музеях
світу, оскільки техніка гарячої
емалі в першу чергу застосовувалась в ювелірних прикрасах
і її частка була зовсім невеликою в загальному обсязі виробу,
прирівнювалась до коштовного
каміння.

КІНО
«ШКОЛА №3»

Країна: Україна, Німеччина
Режисери: Ґеорґ Жено, Ліза
Сміт
Тривалість: 1 год. 56 хв.
Вікові обмеження: 12 років
Фільм про 13 учнів школи №3
містечка Миколаївка, Донецької
області. Влітку 2014 року Миколаївка стала свідком та учасником бойових дій. Декілька
снарядів потрапили в школу №3,
перетворивши її в одну з руїн
міста. Це історія дорослішання
13 підлітків, які пережили війну.
Фільм вибудований на їхніх відкритих монологах, паралельно
з реальним життям. Період зображений у фільмі – це межа між
війною та миром, дитинством
та дорослим життям. Ці діти
хочуть бути почутими, і вони
мають що сказати. Це фільм про
дружбу, перше кохання, плани
на майбутнє.

«ФІНАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ»

КОНЦЕРТИ
МУЗИЧНІ ЕМОЦІЇ
РІЗДВА

1970

1982

Національний музей Тараса Шевченка вирішив показати зворотній, потаємний бік
робіт Марії Примаченко, які
нещодавно отримав для своєї
колекції від Дирекції художніх
виставок України. Художниця
завжди підписувала свої полотна
просто «М. П.», проте на звороті
розгортала ще один невидимий
світ, який доповнював і надавав нових смислів її картинам.
Це фантастичні назви-підписи,
які малоосвічена (а за плечима Марії усього чотири роки
навчання) художниця витворювала народною говіркою у
вигляді приказок-приповідок,
часто римованих. Дуже прості,
жартівливі, по-дитячому наївні,
вони звучать влучно, яскраво і
актуально.

ліричній комедії з елементами
стендапа в авторській моновиставі Світлани Островської.
Скоро Новий рік! І ось уже
ліхтарі горять якось по-особливому! І йдучи в магазин за
хлібом, ти обов’язково повертаєшся з якимось подаруночком
для друзів. Ти починаєш читати
гороскопи, навіть якщо в них не
віриш. Думаєш, що приготувати,
коли сидиш на дієті. Що надіти,
якщо сидиш удома. І лише про
одне не хочеться думати, бо це
питання залишається без відповіді: з ким зустрічати Новий
рік, якщо зустрічати ні з ким? І
чим частіше ти зустрічаєш, тим
більше людей, з якими тобі не
хочеться бути. Що ж придумає
наша героїня? Чи знайде свого
чоловіка і чи встигне зустріти
єдиного до 31 грудня?

«Ходімо, Чучо, до салону… Зважаючи на те, як
Чуча слухняно перекочовував із рук господаря до
рук майстра Вікторії, стало зрозуміло, що маленький
чорнявий песик тут частий гість. Світлана Юріївна
Колесникова, виконавчий директор салону краси
для тварин, запросила до окремої кімнати, аби не
заважати народженню... собачої краси.
– Чи довго триває процес «облагороджування»?
Чи важка ця робота? До речі, які розцінки на послуги
у вашому салоні?
– Тривалість обслуговування клієнта залежить
від багатьох факторів: порода собаки, вік і зріст. І,
звичайно ж, від мети візиту його до салону. Вартість
послуг різна. Ось, приміром, миття коштує від 100
до 400 гривень - остання цифра для сенбернарів,
вівчарок. Купання пекінеса обійдеться власникові
в 160 гривень. Якщо собаці потрібно дуже ретельно
помити голову, закапуємо краплі, аби шампунем не
різало очі. Сушимо спеціальним феном. Нещодавно впровадили послугу «помий свого собаку сам».
За технологією канадського салону для собак ми
пропонуємо в оренду ванну, даємо спеціальний
шампунь, рушники, щітки, фен і три години часу.
Коштує така послуга 70 гривень».

13 січня о 19.00 у CARIBBEAN
CLUB відома українська артистка
Оксана Стебельська STEBELSKA
з музичним проектом «Українські Барви» та BarvyProject band
презентує концертну програму
«Щасливого Різдва». У цьогорічному концерті неймовірні зіркові
гості: володарка унікального
голосу — співачка ILLARIA, переможець теле-проектів «Шанс»
та «Голос країни» Павло Табаков, представники нової хвилі
в етно-музиці Етно-EDM проект
GG ГуляйГород та інші Не обмежуючись у стилях і жанрах,
звучатиме різдвяна музика від
класики і фольклору до блюзу і
джазу. Колядки, щедрівки, народні та авторські мелодії, пісні,
інструментальна музика, відомі
світові різдвяні хіти…

ТЕАТР
«ЗАЯ МОЯ, АБО ЧАРОДІЇ
НА НОВИЙ ЛАД…»

11 січня о 19.00 у Будинку актора, Київ, вул. Ярославів Вал, 7
ви почуєте сім історій про кохання у новорічній музичній

Країна: Велика Британія
Режисер: Стенлі Туччі
У ролях: Армі Хаммер, Клеманс Поезі, Джеффрі Раш, Тоні
Шелуб, Джеймс Фолкнер, Сільві
Тестю
Тривалість: 1 год.30 хв.
Вікові обмеження: 16 років
Історія про кінець життя одного з найвидатніших художників ХХ століття — Альберто
Джакометті. Париж початку 60-х,
Альберто Джакометті оточений
визнанням колег, інтересом коханки і ревнощами дружини.
Марніє над своїми доходами і
втомлений від передбачуваного
життя, художник знаходить спокій у компанії Джеймса Лорда —
позуючого йому критика. Запланований портрет не готовий і
через два тижні: двоє проводять
багато часу разом, обговорюють
мистецтво і роботу, дихають свіжим повітрям міста митців.
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16 В КІНЦІ НОМЕРА
ТРАДИЦІЇ

 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

13 січня – Меланки (Маланки). Свято на честь Меланії
Римлянки, яка жила в IV – V
ст. і прославилася заснуванням багатьох монастирів. Вечір
цього дня зветься Щедрим. За
віруваннями наших предків, у
ніч напередодні Нового року
Щедрий Бог сходить з неба і
бажає родині достатку. Тому
вечеря цього дня має бути щедрою – із м’ясними стравами і
млинцями. Молодь перевдягається в Меланку та козу, на яких
усе не до ладу. Перевдягнена
молодь щедрує під вікнами хат
і в оселях, водить «козу». Після
вечері сусіди йдуть один до
одного миритися, щоб зустріти
Новий рік у злагоді. Вважається,
що Новорічна ніч для віруючих людей розкриває небо, і
вони можуть просити у святих
все, що їм забагнеться. Цей час
також найсприятливіший для
ворожіння.

ГОРОСКОП
15 –21 січня

ОВНИ, арена оптимальної

самореалізації і «перезавантаження» – кар’єра. Якщо
ви всім єством прагнете професійно удосконалитися, улюблена
робота відповідає творчому покликанню – це чудово!

ТЕЛЬЦІ, борець за спра-

ведливість з вас чудовий, однак
(аби не переплутати правду з
кривдою) тільки синтез власного досвіду, переконань плюс чужа точка зору
та підказки подарують зерна істини.

БЛИЗНЮКИ, як мовить-

ся, хто не ризикує, той не
п’є шампанське, але зараз
кидатися стрімголов в авантюру
небезпечно, будь-які дії слід ретельно, до дрібниць спланувати.

РАКИ, якщо в рідних пе-

натах клекочуть сімейні
чвари – це не привід рвати
подружні узи, запускайте сердечний двигун і детонуйте в супутнику аналогічні почуття.

ЛЕВАМ гайда до роботи,

 Іній на деревах віщує врожай зернових і добрий медозбір,
а зоряне небо – врожай грибів і
гороху.
14 січня – Старий новий рік,
Василів день. Віддавна цього
дня прийнято додержуватися
ряду повір’їв, прикмет і ворожінь, які мають забезпечити
здоров’я та добробут у сім’ї. У
перший день Нового року до
всього уважно приглядаються, бо все має віще значення.
Стоячи в церкві під час утрені,
селянин придивляється, як свічі
горять у паникадилі: якщо ґніт
палаючої свічки зігнувся гачком
– буде врожай цього року; якщо
ж ґніт стирчить на свічці, ніби
порожній колос на стеблі, – жди
неврожаю. За традицією, цього
дня посівають зерном оселю.
Першим посівальником має
бути хлопчик або чоловік. Зерно
після посівальника збирають і
віддають курям – «щоб добре
неслися», а горох зберігають
аж до весни.
15 січня – Сильвестра.
Названий іменем Папи римського Сильвестра І, який багато зробив для утвердження
християнства. Помер у 335 р.
В Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря поховані
мощі Сильвестра, біографічні
дані якого невідомі.
 Якщо рано півні заспівали
– бути відлизі.
16 січня – Пророка Малахії.
Жив майже за 400 років до народження Ісуса Христа. Йому
приписується Книга пророцтв,
де міститься пророкування про
прихід Спасителя. За народним повір’ям, тільки цього дня
можна напоумити скажених,
припадочних і причинних, та
вилікувати слабих на меланхолію.
 Не можна працювати на
Малахію ввечері – можна накликати на себе неприємності.
17 січня – Зосими та Афанасія. На честь мучеників, які
постраждали за Христову віру
в IV ст. Святий Зосима вважається заступником пасічників
та захисником бджіл.

Фото Олексія ІВАНОВА

СКАНВОРД

основи
світогляду

ДІВИ, в любовній сфері
преображення. Високі почуття вас воскресять, змінять
на краще, ощасливлять. Втім, якщо
любити, то має бути за що, вимоги
до обранця раціональні, віртуози-спокусники виключені із
списку претендентів на серце і руку.

правоохоронний орган

дворянський
титул

невеликий човен (голанд.)

отвір на
обличчі

ТЕРЕЗИ недоступні, ма-

косметична
мазь

нірні – це маска, що відлякує протилежну стать, хоча
в глибині душі так хочеться любові
та ласки. Не «стріляйте» по сторонах,
ваш принц серця знаходиться в
сімейних пенатах, там джерело романтичних насолод.

частина
приміщення
томатний ...
самурай без
господаря
(япон.)
одноактна
п’єса
звання в
Англії

СКОРПІОНИ – надзви-

велике місто
в Індії

...-офіцер
(звання)

довгий віз
вулидля великих широка
ця у США
вантажів

цінний сорт
кришталю

тут на вас чекає трудовий
віз з новими та давніми навантаженнями (де маєте багатий
досвід). Беріться за все, що вам
пропонують, подужаєте і грошей
заробите.

синя фарба

чайні звабники та чародії
(особливо жінки), доля продовжує вас пестити, створюючи
чудові можливості для завоювання авторитету укріплення владного п’єдесталу.

лічильна
дошка (дав.
грец.)

богиня
правосуддя
(міф.)

східне єдиноборство

ліжко (уроч.)

вежа
бойова
всюдихідна
машина

придворний
радник (нім.
іст.)

тип дивана –
тахти

творець світу

СТРІЛЬЦІ одержимі не-

наситними матеріальними апетитами, хочуть все і
зараз! Ви готові як наснажливо
заробляти, і це нормально, бо маєте багаті ділові навички, так і
завзято витрачати.

КОЗЕРОГИ

виходять
на вищий виток духовної
еволюції, воскресаючи із
попелу минулих помилок, промахів. «Хай живе оновлення!» – ось
девіз тижня.

швидкий
танець
одночасність
подій
кварцовий
камінь
народ у
В’єтнамі

детектив
Агати Крісті

випити на
знак дружби

жін. головний
убір

курс судна

сузір’я
зодіаку

ВОДОЛІЇ

перебувають в
кармічному ритмі, проживаючи сценарії з минулого
життя, знову «крутять» таємні романи, перебуваючи в солодких
ілюзіях, помилково будуючи плани на майбутнє.

мова циган

етап у розвитку

фортеця в
Азії
дружина
султана
Сулеймана
(іст.)
«тікай»
(жарг.)
шукана
величина
(матем.)

укр. народна
обрядова
пісня

РИБИ, час скорегувати
майбутнє. Двері в світле завтра гостинно відкриті, але
увійти туди можна за умови, якщо
проведете ревізію в дружньому
оточенні.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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