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Де наші гроші з тарифів?
 «ВЕЧІРКА» ЗАГЛЯНУЛА У АКТИ РЕВІЗОРІВ, КОТРІ ПЕРЕВІРЯЛИ «КИЇВЕНЕРГО»

Кияни нарікають на дорожнечу в платіжках
за тепло і гарячу воду. У «Київенерго» натомість
бідкаються, що нібито нав’язана компанії теплогенерація вкрай збиткова й утримується здебільшого за рахунок рідної їй електроенергетичної
діяльності.
Продовження теми на 6-й стор.

ПРЯМА МОВА
Віталій КЛИЧКО:

ДО 100-РІЧЧЯ
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

«Кожен підрядник, з яким місто
підписує контракт на укладку
асфальтового покриття,
дає гарантію п’ять років
на експлуатацію цієї дороги...»

1917-1921:
події, долі,
імена

СИТУАЦІЯ

 УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПАМ’ЯТІ ПРЕЗЕНТУВАВ
ПІЗНАВАЛЬНИЙ САЙТ

Наша столиця, як кожне цивілізоване європейське місто, має розвиватися за власним Генеральним планом,
основним документом якого є детальні плани територій (ДПТ). Проте, як показує практика, вони не завжди
уточнюють і конкретизують, а іноді навіть порушують
сам Генплан, викликаючи спротив населення.

Проект називається «100 років
боротьби. Українська революція» і доступний в Інтернеті
за адресою unr.memory.gov.
ua. Він презентує всі напрацювання Інституту національної
пам’яті і стане в нагоді тим,
хто цікавиться Українською
революцією, історією нашої
держави.

Продовження на 4-й стор.

Запроектовані
ускладнення

Продовження на 7-й стор.

ПИТАННЯ РУБА

Коли відкриють
«Львівську браму»?
 ПІД ЛЬВІВСЬКОЮ ПЛОЩЕЮ, НА 90-МЕТРОВІЙ ГЛИБИНІ,
ПОНАД ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ТОМУ ЗАКОНСЕРВОВАНО
МАЙЖЕ ГОТОВУ СТАНЦІЮ МЕТРО
Продовження на 19-й стор.

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Медична реформа:
що думають кияни?
Чи обрали вже кияни свого сімейного лікаря? Як вони
оцінюють стан медобслуговування в столиці? Чи вважають потрібною медреформу? Що взагалі про неї знають
і яких змін чекають? Ці та інші запитання ставили перед
мешканцями столиці співробітники Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) у ході репрезентативного опитування.

Продовження на 17-й стор.

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

Продовження на 20-й стор.
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ФОТОФАКТ

ПРОЕКТИ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Пілотний проект почнеться
із Сагайдачного
У рамках підготовки до
весняно-літнього сезону на
пішохідній частині вулиці
Сагайдачного (Подільський
район) літні майданчики
закладів ресторанного
господарства будуть упорядковані та приведені до
єдиного архетипу.
Впорядкування розміщення літніх майданчиків закладів громадського харчування та приведення
їх до єдиного архетипу на пішохідній частині вулиці Сагайдачного
– пілотний проект для міста, який
з часом буде реалізований в інших
туристичних зонах столиці.
Наразі, спільно з представниками
закладів громадського харчування, що розташовані на пішохідній

частині вулиці Сагайдачного, розробляється нова концепція облаштування літніх ресторанних майданчиків уздовж фасадів будівель
та на пішохідній частині вулиці.
Варіанти схеми передбачатимуть
розміщення майданчиків на тротуарі або проїзній частині вулиці,
залишаючи при цьому 1,8 м від
найближчої перешкоди для вільного
руху пішоходів з кожної сторони.
Обговорюється також введення
єдиного архетипу для літніх майданчиків біля закладів громадського
харчування. Архетип передбачає
виключно вуличні меблі у вигляді
столів, стільців та захисних парасоль. Підприємцям запропоновано
обрати кілька варіантів кольорової
гами меблів та розмірів їхнього
брендування.

ТУРБОТА
У вівторок, 27 лютого, в Шевченківській райдержадміністрації відкрили «Стіну пам’яті загиблим Героям району».
На заході вручили «Знаки вдячності» членам сімей загиблих воїнів АТО на сході України й урочисто поклали квіти.
На дошці вивісили фото 23 Героїв.

В столиці з’являться кнопки
екстреної допомоги

КП «Інформатика» встановлює в місті кнопки екстреного
виклику допомоги.

ДИТЯЧИЙ СВІТ

Ще один комунальний
дитсадок
У Святошинському районі створено ще один комунальний
дитячий садок (вул. Якуба Коласа, 19-а). Він розрахований на 12 груп.
– 18 років тому цей садочок було закрито, а в приміщенні розміщувався міський Центр зайнятості. Після капітального ремонту та
облаштування всім необхідним, його буде відкрито для відвідування
більш ніж 220 дітей, – розповіла депутат Київради Ганна Старостенко. – Очевидно, що житловий масив з інтенсивною забудовою
Борщагівка дуже потребує цього закладу, адже було докладено багато
зусиль, щоб відкрити його якнайшвидше.
Видатки на утримання закладу здійснюватимуться за рахунок
коштів, передбачених бюджетом міста.

«Успіх» забере дітей

з вулиці

У Дніпровському районі відкрили новий дитячий клуб
«Успіх» (вулиця Азербайджанська, 8-а).
У густонаселеному старому
мікрорайоні важко було знайти
приміщення для розвитку малечі,
але це вдалося. Тепер діти зможуть
підготуватися до школи у секції
«Дошкільнятко», навчатися англійської мови, малюванню, ліпленню,
пісочній анімації, шахам. Тобто
головне завдання – забрати дітей з
вулиці й організувати їм змістовне
дозвілля – виконано.
– Останні півроку довелося
долати безліч труднощів та пе-

решкод, починаючи від звільнення
приміщення до його складного
ремонту, – говорить керівник
нового клубу Олена Коваленко.
Але завдяки тим, хто відгукнувся
на прохання про допомогу, все
вдалося. Ми вдячні всім, хто відгукнувся і підтримав наш клуб
благодійними внесками у цей
нелегкий період. А також вдячні
команді майстрів, які вкладали в
майбутній клуб свої сили, бачення
та душу.

ТРАНСПОРТ

Популярний трамвайний
маршрут стане довшим
З 1 березня трамвайний маршрут №16, який курсував від
станції метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка, буде
продовжено до станції метро «Контрактова площа».
Це дозволить поліпшити транспортне сполучення Оболонського
району з центральною частиною міста. На оновленому маршруті працюватимуть 9 трамваїв з інтервалом руху в години пік до 10 хвилин.
Відзначається, що загальний час в дорозі від однієї кінцевої зупинки до іншої складе 45 хвилин. Трамвай буде робити 14 зупинок.
Нагадаємо, тролейбус № 7 продовжили до станції метро «Площа
Льва Толстого». На ньому курсує десять одиниць рухомого складу з
інтервалом в 10-15 хвилин.

КОРОТКО
 У Києві розпочали
розробку проекту Водної
стратегії міста Києва до 2025
року. Також у планах на нинішній рік виконання проектів
очищення 10 водоймищ столиці, серед яких річка Коник,
озера Алмазне, Синє тощо.
 У 56 житлових будинках
Києва встановлено систему охорони в підвальних і
ліфтових приміщеннях для
захисту будинкового обладнання від крадіжок. Обладнання встановлене коштом
міського бюджету. Подальше
обслуговування охоронних
систем здійснюватиметься за
рахунок абонентської плати,
що сплачують мешканці.
 У сквері нa Хaрківськoму
шoсе, 180/21 (Дaрницький
рaйoн) пoбудують мережу
зoвнішньoгo oсвітлення.
Фінaнсувaтимуть рoбoти зa
рaхунoк бюджетних кoштів,
передбaчених для будівництвa
тa рекoнструкції oб’єктів
міськoї інфрaструктури.
Зaгaлoм зaстaрілі світильники,
щo не відпoвідaють нинішнім вимoгaм із енергoефективнoсті і дoвгoтривaлoсті
рoбoти, зaмінять нa світлoдіoдні нa пoнaд 160 oб’єктaх.
 Запуск е-квитка в Києві
перенесено з весни на осінь
2018 року. Тестовий запуск
електронного квитка запланований на 14 липня. Завдяки цьому квитку пасажири
матимуть змогу оплачувати
поїздки безконтактною карткою, банківською карткою,
карткою киянина, QR-кодом
у мобільному додатку чи на
паперовому квитку.
 Літак Boeing 737-800
ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair уперше
здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль». Літак виконав
рейс з Дубліна, де розташована штаб-квартира авіакомпанії. Як ми повідомляли раніше,
Ryanair підтвердила плани
запустити рейси з України
восени 2018 року.

Аби отримати допомогу, достатньо натиснути лише одну кнопку
(за необхідністю лунає сирена), що налаштована на цілодобову підтримку Контактного центру міста Києва 1551. Оператор приймає
дзвінок та оцінює ситуацію через веб-камеру, після чого направляє
до потерпілого необхідну підмогу.
Прилади висітимуть у місцях великого скупчення людей, парках, у
центрі міста. Всього таких пристроїв 16, згодом їх кількість збільшиться.
Перші настінні кнопки з’являться у парку «Наталка» та «Кіото», біля
станцій метро «Лісова» та «Оболонь».

МЕТРО

Станція «Святошин»
тимчасово закрита
Із 24 лютого розпочато
капітальний ремонт станції
метро «Святошин».
Київський метрополітен нагадав, що в зв’язку з капітальним
ремонтом станції, будуть закриті
окремі виходи і входи. Зокрема
вихід до проспекту Перемоги,
заводу «АТЕК», АТ ім. Антонова
і підземний перехід не працюватимуть. У «години пік», аби
уникнути скупчення пасажирів
можливе часткове обмеження
входу в робочий вестибюль (вихід

до залізничної станції, проспекту
Перемоги та речового ринку).
На станції заплановано установку п’яти ліфтів для маломобільних груп населення, заміна
дверей та облаштування проходів
для візків, оновлення системи
навігації й монтаж тактильної
плитки.
Проект також передбачає установку відеокамер, ремонт і заміну
облицювання, підвищення рівня
протипожежного захисту, встановлення енергозберігаючого
освітлення, заміну поручнів тощо.

ТУРИЗМ

Київ запровадить дитячі
ID-картки туриста
У столиці навесні почнуть випускати туристичні
ID-картки Kids Pass для
дітей з цікавими для них
атракціями.
Kids Pass працюватиме за тією
ж системою, що і Kiev Pass, але
вартість її буде значно нижчою.
– Сьогодні картка Kiev Pass коштує 450 гривень, як для дорослих,
так і для дітей. У травні ми плануємо запустити Kids Pass. Така картка
буде коштувати дешевше, але поки
про ціни говорити не беруся. Ми
ще працюємо над наповненням. До
нашого проекту підключаться нові
локації і нові місця відвідування,
які будуть цікаві саме дітям, – роз-

повіла керівник проекту Дар’я
Сонячна.
Нагадаємо, Kyiv Pass – спеціальна картка для туристів, яка дає
змогу скористатися низкою послуг
в Києві й відвідати цікаві місця
столиці. Зокрема картка містить
тур автобусом hop-on hop-off,
що дає змогу вийти на будь-якій
зупинці, прогулятися й пересісти
на наступний автобус, пішохідну
прогулянку центром міста, безкоштовний тур у 20 музеїв, одне
відвідування зоопарку. Також у
вартість входять три поїздки на
метро. Крім цього, низка кафе,
ресторанів і розважальних закладів надають знижки власникам
карток.
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НАША ІСТОРІЯ

Соціальна реклама –
до ювілею Тризуба
До 100-річчя затвердження
Тризуба державним гербом Української Народної
Республіки в столиці на
сіті-лайтах та білбордах з’явилась соціальна реклама.
– Затвердження керівництвом
Української Народної Республіки
княжого тризуба як державного
герба поєднало українську державу, що постала під час Української революції 1917-1921 років,
із середньовічною Руссю. В 1992
незалежна Україна повернула Тризубу статус Державного Герба. Він
є важливим символом, який єднає
нинішню державу з її попередни-

цею – Українською Народною
Республікою, демонструє тяглість
наших державотворчих традицій
з часів Русі, – наголосив голова
Українського інституту національної пам’яті Володимир
В’ятрович.
Нагадаємо, що 25 лютого 1918
року на засіданні Малої Ради був
затверджений Герб Української
Народної Республіки. Ухвалений
закон не містив малюнків, а мав
лише опис. Майже через місяць 22
березня Мала Рада схвалила зображення герба авторства відомого
художника Василя Кричевського –
Тризуб князя Володимира Великого,
обрамлений оливковим вінком.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

У Києві створюють
бібліотеку аудіокниг
У столиці в рамках Громадського бюджету-2 реалізують проект зі створення бібліотеки якісних аудіокниг
українською мовою.
Проект передбачає підготовку
аудіокниг класичних українських
творів, що входять до шкільної
програми. Автори проекту обіцяють
озвучити не менше 50 книг за підтримки акторів і «відомих» голосів
України. У Департаменті суспільних
комунікацій КМДА повідомили, що
проект пропонують реалізувати

на базі публічної бібліотеки імені
Лесі Українки, за нього віддали
свої голоси 3303 киянина.
«Аудіокниг українською мовою
дуже мало, їх кількість не перевищує сотні. В умовах сучасного розвитку технологій знання необхідно
доносити максимально просто і
зручно. Аудіокнига – одна з таких
форм», – пояснюють ініціатори
проекту.
Бібліотека аудіокниг може стати
в нагоді для школярів, дорослих і
молоді, а особливо для людей з
вадами зору.

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

Московський міст стане Північним,
а вулиця Ванди Василевської
носитиме ім’я Богдана Гаврилишина

Депутати Київради підтримали ряд перейменувань столичних топонімів.
Зокрема перейменовано:
 вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському
районі;
 вулицю Кіровоградську в Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Володимира Брожка;
 міст Московський на Північний міст в Оболонському районі Києва;
 провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі.
Також за ініціативи заступника міського голови — секретаря
Київради Володимира Прокопіва перейменовано вулицю Ванди Василевської у Шевченківському районі на вулицю Богдана Гаврилишина.
– Насправді, Богдан Гаврилишин вже давно більше, ніж видатний громадський діяч. Він – геніальний представник нової генерації українців. Зважаючи на це, ми перейменовуємо вулицю Ванди
Василевської на честь Богдана Гаврилишина. Тим паче, таку ідею
підтримують самі кияни. Адже протягом двох місяців на сайті КМДА
тривало громадське обговорення щодо відповідного перейменування. І таку ідею підтримали 769 осіб із 955, – зазначив Володимир
Прокопів.
Також депутати повернули історичні назви Комсомольському
масиву та мікрорайону Чапаївка. Тепер вони називатимуться «Північно-Броварський» масив та мікрорайон «Віта-Литовська». Також
вулиці Сєдовців у Печерському районі повернуто історичну назву —
Омелютинська.
Окрім того, уточнено назви деяких провулків та вулиць, аби привести їх назви відповідно до вимог українського правопису:
 провулок Овражний — провулок Яровий (Солом’янський район);
 вулиця Огуречна — вулиця Огіркова (Подільський район);
 вулиця Охотська — вулиця Мисливська (Голосіївський район);
 провулок Охотський — провулок Мисливський (Голосіївський
район);
 вулиця Лагерна — вулиця Табірна (Шевченківський район);
 вулиця Молдавська — вулиця Молдовська (Шевченківський район);
 провулок Іпсилантієвський — провулок Іпсилантіївський (Печерський район);
 провулок Бутишев — провулок Бутишів (Печерський район);
 провулок Микильський — провулок Микільській (Печерський
район).
Також було присвоєно безіменній площі, обмеженій вулицями
Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назву «Троїцька».

ВЕРНІСАЖ

ЗАКОН Є ЗАКОН

«Тампере»
повернули
у власність
міста
Будівлю кінотеатру «Тампере», який знаходиться на
Відрадному, повернули у
власність Києва.

«Антилапша» в карикатурах
У Києві відкрили виставку карикатур «Антилапша», яка
присвячена медіаграмотності засобів масової інформації
(«Малий драматичний театр», вул. Гончара, 33).
Роботи в основному ілюструють порушення норм журналістики,
засилля реклами, маніпуляції і фейки в українських медіа.
Організатори виставки оголосили конкурс карикатур восени 2017
року, прагнули привернути увагу до медіаграмотності, яка для багатьох громадян є маловідомою темою – треба з дитинства людей вчити
критично осмислювати інформацію, яку вони отримують зі ЗМІ.
Всього робіт було близько 200, але на виставку відібрали тільки найкращі з них – 26. З огляду на серйозну і недитячу тему, організаторів
приємно вразила кількість саме юних художників.

КОРОТКО
 На Печерську відремонтують одну з головних магістралей
району – бульвар Дружби народів. Роботи здійснюватимуть на
ділянці від вулиці Старонаводницької до Либідської площі. Всього
на ремонт бульвару витратять трохи більше 176 мільйонів гривень.
 У Києві запровадять єдиний архітектурний тип протипаркувальних засобів, урн для сміття та огороджень місць
проведення ремонтних робіт. Контейнери та урни для сміття
встановлять у всіх громадських місцях міста. На урнах має бути нанесено інформацію про власника, користувача, балансоутримувача
та номер його телефону.

Апеляційним господарським судом задоволено позов
прокуратури про визнання
недійсним свідоцтва про право
власності на вказаний об’єкт
нерухомості.
Наприкінці 2013 року право
власності на комплекс кінотеатру загальною площею понад
2000 кв.метрів та вартістю
майже 18,9 млн гривень, було
зареєстровано за приватним
товариством в обхід встановленої законодавством приватизаційної процедури для
об’єктів культури. Крім того,
було встановлено, що Київрада
взагалі не приймала жодних
рішень про відчуження цього
приміщення.
Кінотеатр «Тампере» залишається єдиним кінотеатром
на житловому масиві Відрадний, проте останніми роками його будівля залишалася
занедбаною. У листопаді 2017
року місцеві жителі відправили
петицію до Київради з проханням повернути його у власність
міста.

ОФІЦІЙНО

Замкова гора отримала статус парку
Київрада надала статус парку земельній
ділянці, що розташована на Замковій горі
(Подільський район).
Земельна ділянка, яка отримала статус парку, має
орієнтовну площу 9,8 га і знаходиться між вулицею
Воздвиженською, провулком Ладо Кецховелі, Фролівським провулком, Андріївським узвозом.
– Ми закликаємо раз і назавжди офіційно окреслити межі Замкової гори, аби зберегти це історичне
місце для нащадків. Тим паче, один із київських
забудовників раніше вже заявляв про намір звести

8-поверховий готель на Андріївському узвозі, частково зазіхнувши на територію Замкової гори. Цим
рішенням ми створюємо повноцінний заповідник,
і ніхто там нічого не зможе захопити, забрати чи
побудувати, – зазначив співавтор відповідної
ініціативи, депутат Київради Сергій Гусовський.
Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району доручено
здійснити належні організаційно-правові заходи
щодо оформлення права постійного користування
ділянкою, розробити проект землеустрою, благоустрою та озеленення земельної ділянки.

МИ ПРО ЦЕ ПИСАЛИ

Фільтри перекриють шлях газам

Як ми повідомляли, мер Києва Віталій Кличко зустрівся
з представниками громади, які протестували біля КМДА
через роботу приватного заводу «Фанплит», що забруднює навколишнє середовище. Він дав доручення, аби
завод зупинив свою роботу, поки проблему зі шкідливими викидами не буде вирішено («Вечірній Київ», № 6
від 8 лютого 2018).
Наразі стало відомо, що ПрАТ
«Фанери та плити» готове презентувати матеріали проекту замкнутої системи очищення повітря і

води зі встановленням нового
газоочисного та фільтрувального обладнання. Це дозволить
унеможливити потрапляння в

атмосферне повітря канцерогенів та інших отруйних хімічних
сполучень.
Також найближчим часом на
підприємстві ПрАТ «Фанери та
плити» встановлять відеокамери
цілодобового спостереження за
його діяльністю.
Управління екології та природних ресурсів КМДА у відповідь на
звернення мешканців житлового
комплексу «Комфорт Таун» (вул. Регенераторна, 4, Дніпровський район) провели виїзні обстеження
території ПрАТ «Фанери та плити»
та низку зустрічей із представниками громадськості.
Управлінням спільно з Департаментом промисловості та
розвитку підприємництва КМДА
напрацьовано для подання Київському міському голові проект
рішення «Про утворення тимчасової міжвідомчої робочої групи з
питань формування плану заходів
з вирішення проблемних питань
функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити».
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Віталій КЛИЧКО:

«Кожен підрядник, з яким місто
підписує контракт на укладку
асфальтового покриття,
дає гарантію п’ять років
на експлуатацію цієї дороги...»
 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ

Столична влада і надалі вкладатиме
кошти в закупівлю сучасного комунального громадського транспорту, щоб він став
альтернативою небезпечним маршруткам.
Останнім часом збільшилася кількість ДТП
за їх участю.
«Є підґрунтя говорити, що це, на жаль, вже
системні речі, і ми їх повинні припинити...
Столична влада звернулася до уряду з проханням скасувати мораторій на перевірки
перевізників, а Державна служба з безпеки
на транспорті має збільшити повноваження
міської влади щодо таких перевірок. Адже
йдеться про безпеку, здоров’я та життя людей.
Фото Павла ПАЩЕНКА

ПРО ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ
ВУЛИЦЬ

Більшість маршруток сьогодні не відповідають вимогам безпеки, і це може призвести до зростання кількості ДТП. Тому
проведення регулярних перевірок, контроль
за роботою перевізників вкрай необхідні.
Наше завдання – не боротися з ними, бо
приватні перевізники сприйматимуть це
як адміністративний тиск. А зробити все,
щоб альтернативою старим та небезпечним
маршруткам став сучасний, комфортний,
дешевий, безпечний громадський транспорт.
Саме тому столична влада вкладає значні
кошти у закупівлю нового громадського тран-

Модернізація зовнішнього освітлення
в Києві підвищить безпеку на столичних
вулицях та економитиме значні кошти
міського бюджету. Цього року на модернізацію освітлення планують виділити 300
млн гривень. Щорічно Київ сплачує 120 млн
гривень за зовнішнє освітлення.
«Нове сучасне освітлення дає можливість зробити наші вулиці набагато краще
освітленими і безпечнішими. Тому наше
завдання – замінити все освітлення в Києві.
Ми зможемо економити 30-40 мільйонів
гривень на електроенергії щороку...

Вже є перші позитивні відгуки від киян,
які побачили нове зовнішнє освітлення на
вулиці Олени Теліги, бульварі Лесі Українки
та деяких інших вулицях. Воно має гарніший
вигляд. Це також безпека руху і економія

великих коштів. Ми повинні використовувати сучасні технології.
Цього року зовнішнє освітлення буде модернізоване на 163 об’єктах – вулицях, мостах,
парках, прибудинкових територіях міста».

лежності, тож навесні кияни та гості столиці
побачать оновлені підземні переходи на
Майдані та Хрещатику».

ПРО ЯКІСТЬ ДОРОЖНИХ
РОБІТ

ПРО МАФИ
І МАЛИЙ БІЗНЕС

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

спорту. За останніх два роки було закуплено
100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів
і 45 трамваїв зі 100% низькою підлогою,
кондиціонерами, Wi-Fi. Модернізовано 15
вагонів метрополітену.
Ми і надалі робитимемо все, щоб і громадський транспорт, і дороги в Києві відповідали
європейському рівню».

Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес
у Києві, бо їх власники не дотримуються
принципів чесної конкуренції. Власники
таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки.
Фото Павла ПАЩЕНКА

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ І МАРШРУТКИ

За попередній рік у столиці демонтували
близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На
черзі ще близько 1,6 тисячі тимчасових
споруд у всіх районах Києва.
«Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти
повинен платити за комунальні послуги,
повинен платити працівникам офіційну
заробітну платню, платити податки в бюджет
нашого міста. Власники ж незаконних МАФів
цього не роблять. І наше завдання – навести
лад. На 2018-й у нас великі плани на три
райони. Це – Дарницький, Дніпровський
та Деснянський, де велика кількість таких
незаконних МАФів...
Міська влада очистила від тимчасових
споруд підземний перехід на Майдані Неза-

Ремонтні роботи на столичних дорогах
здійснюють компанії, які можуть гарантувати якість і відповідний термін експлуатації
цих доріг.
«Кажуть, що асфальт, покладений рік
тому, сходить весною разом зі снігом. Для
того, щоб попередити це, кожен підрядник,
з яким місто підписує контракт на укладку
асфальтового покриття, дає гарантію п’ять
років на експлуатацію цієї дороги... Якщо
з’являються тріщини чи якість дефекти, то
компанія своїм коштом зобов’язана усунути
їх. І гарантія на нові дороги – п’ять років.
Тільки на таких умовах ми працюємо з
компаніями-підрядниками.
Столична влада співпрацює не тільки з
вітчизняними компаніями, а й з іноземними компаніями-підрядниками, зокрема з
турецькими, білоруськими та іншими, які
гарантують місту хорошу якість і терміни
експлуатації цих доріг. Підрядників місто
обирає на конкурсних засадах, проводяться
тендери, все відкрито. Все залежить від
ціни і якості».

ТРАНСПОРТ

Від Старовокзальної до Палацу спорту: є варіанти
Микола ПАЦЕРА

Останнім часом столична
влада активно взялася за
вирішення проблеми поліпшення перевезення мешканців спальних районів до
центру міста та розвантаження центральних станцій
метрополітену. Як одна із
можливостей її розв’язання
розглядається проект продовження лінії швидкісного
трамвая від вулиці Старовокзальної до станції метро
«Палац спорту».
За розрахунками фахівців, це
дасть змогу збільшити кількість
пасажирів до 254 тисяч на добу, а
також зменшить напругу на станціях метрополітену «Вокзальна»,
«Політехнічний інститут», «Університет» та інших.
Продовження лінії швидкісного
трамвая з Борщагівки до центру
міста не є якимось ноу-хау. Такий
маршрут, як пам’ятають ще тисячі
киян, успішно курсував із 1970-х до
1995 року. Його закрили начебто
на прохання водіїв та жителів цен-

тральних вулиць. Мовляв, трамвай
створював чимало шуму та призводив до автомобільних заторів.
Проте останнім часом становище в транспортній інфраструктурі
столиці значно змінилося. Відкрито односторонній рух вулицями
Жилянська та Саксаганського, запроваджуються новітні технології
укладення рейок, що поглинають
гуркіт під час руху трамваїв, та й
вони самі стали практично безшумними. Зросла кількість пасажирів
громадського транспорту, яким
потрібно добиратися до центру
міста, що збільшило навантаження
на деякі станції метрополітену.
Всі ці чинники й призвели до
того, що столична влада вирішила
відновити трамвайний рух від Центрального залізничного вокзалу до
станції метро «Палац спорту». Ідея
поступово набуває практичного
втілення, вже навіть з’явилося
декілька варіантів маршруту. Нещодавно Департамент транспортної інфраструктури КМДА провів громадські слухання, на яких
обговорювалися сім (!) проектів
прокладення трамвайних колій.
Мотивуючи необхідність
продовження лінії швидкісного

трамвая до станції метро «Палац
спорту», головний спеціаліст
Департаменту транспортної
інфраструктури КМДА Віктор
Петрук зазначив, що сьогодні район вулиць Жилянської,
Саксаганського, Антоновича і
Великої Васильківської – це головне адміністративно-ділове
ядро Києва:
– За нашими даними, продовження швидкісного трамвая
розвантажить станції «Майдан
Незалежності» та «Хрещатик» на
9,5 відсотка, а «Театральну» і «Золоті ворота» – майже на 15. При
цьому пасажиропотік виросте до
254 тисяч осіб за добу. Людям стане
зручніше добиратися з Борщагівки,
а також із вокзалу.

– Метро, особливо «червона»
гілка, вже працює на межі пропускної спроможності. І перспективи розбудувати його розгалужену систему, як у Лондоні або у
Парижі, немає, оскільки бракує
коштів, – зазначив спеціаліст
із транспортного планування Антон Гаген. – Тож нова
трамвайна лінія має значно його
розвантажити, а також поліпшити перевезення пасажирів,
адже один 30-метровий вагон
вміщує до трьохсот людей, а
42-метровий – до чотирьохсот…
Проте такі аргументи переконали не всіх учасників обговорення.
Зокрема мешканці вулиці Шота
Руставелі, по якій можуть прокласти трамвайні колії, виступили

проти цього проекту, оскільки не
хочуть, щоб під їхніми вікнами
знову гримів трамвай. Їх всіляко
намагалися переконати фахівці,
аргументуючи тим, що сучасні
технології дають змогу мінімізувати шум. Нові колії, як пояснили
проектувальники, будуть безстиковими та безшпальними. Сама ж
вулиця Шота Руставелі, якщо буде
обраний варіант трасування через
неї, може стати зразковою трамвайно-пішохідною. Для безпеки ж
планується встановити спеціальні
роздільники транспортних потоків.
Після проведення громадських
слухань було відкориговано варіанти та обрано три основні для
визначення найбільш вигідного
для міста.

КОМЕНТАР
Павло КИРИЛЮК, виконувач обов’язків заступника генерального директора КП «Київпастранс»:
– Сьогодні розглядаються наступні варіанти проходження трамвайного маршруту: від вулиці Старовокзальної по
Жилянській, Великій Васильківській, Рогнідинській. Та в зворотному напрямку: по вулицях Еспланадній та Саксаганського на Старовокзальну. Варіант № 2: від вулиці Старовокзальної по Жилянській, Шота Руставелі, Рогнідинській.
У зворотному напрямку – через Еспланадну, Саксаганського, Старовокзальну. Варіант №3: від Старовокзальної
по вулицях: Жилянській, Шота Руставелі, Еспланадній. У зворотному напрямку: по вулицях Рогнідинській, Шота
Руставелі, Жилянській на Старовокзальну. Після завершення робіт з ТЕО документацію передадуть на експертизу
для отримання висновку та затвердження. Орієнтовний термін початку будівництва – 2019-2020 роки.

КОМУНІКАЦІЇ
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Кияни хочуть дороги, як в Європі. І громадський
транспорт такий, щоб не соромно було перед
гостями столиці. У 2016 році у Києві відремонтували 200 кілометрів доріг, у 2017-му – 302
кілометри, цього року обіцяють ще 300, а крім
того… Які нові станції метро, транспортні вузли,
та велодоріжки слід чекати жителям та гостям
столиці.
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Пріоритети – 2018-го:
у столиці, як в Європі

Метро на Виноградар та ремонт «Святошино»
Віктор БРАГІНСЬКИЙ, очільник КП
«Київський метрополітен»:
– Проекти будівництва станції метро
на Виноградар та Троєщину з’явилися
майже одночасно. Проте проект будівництва метро на Виноградар реалізувати простіше, оскільки для цього не
потрібен міст. З метро на Троєщину ситуація складніша,
адже необхідно завершити міст, будівництво якого є
доволі тривалим. Від слів про будівництво метро на Троєщину ніхто не відмовляється. Віталієм Володимировичем
(Кличком. – Ред.) було чітко озвучено, що метро на Троєщину буде, але ми повинні робити все поетапно.
Першочерговою задачею є будівництво моста, а вже
після цього розроблятиметься проект метро на Троєщину.
У 2018 році обіцяють зробити ТЕО (технічно-економічне
обґрунтування) та експертизу моста і розпочати його ремонт, а після цього вже можна буде говорити про терміни
та об’єми фінансування, які необхідні для будівництва
нової станції.
Сергій СИМОНОВ, директор Департаменту транспортної інфраструктури:
– Розпочався капітальний ремонт
станції метро «Святошин». Упродовж
проведення ремонтних робіт вхід буде
відкрито лише із західного вестибюля.
Станція стане не лише оновленою, а й інклюзивною,
тобто адаптованою для потреб усіх людей, в тому числі й

Фото Павла ПАЩЕНКА

маломобільних груп населення. За проектом планується
встановлення камер відеоспостереження на станції та у
переходах, заміна облицювання, встановлення 5 ліфтів,
заміна дверей та облаштування проходів для візків, оновлення системи навігації та монтаж тактильної плитки.
Також передбачається підвищення рівня протипожежного
захисту, встановлення енергозберігаючого LED-освітлення,
заміна лавок та поручнів. Ремонт триватиме 7 місяців. Тож
кияни та гості столиці вже в жовтні зможуть користуватися
модернізованою станцією «Святошин».

Олександр ПАБАТ, депутат Київради:
– Щоб прибрати з вулиць столиці
маршрутки і на 100% задовольнити користувачів громадським комунальним
транспортом на вже існуючих маршрутах
Києва, місту необхідно придбати ще 231
автобус великої місткості, 172 тролейбуса
і 62 трамвая. Поки верстається концепт мого проекту рішення
«Про реорганізацію системи міського транспорту в Києві»,
вивчаємо перспективи існування або відсутності маршруток
в транспортній інфраструктурі столиці зразка 2018 року.
Згідно з офіційною статистикою, в 2017 році закрито 16
автобусних маршрутів, що працюють у режимі таксі (з 2011
року їх «популяція» скорочена у два рази). Моя суб’єктивна
думка – необхідно поступове витіснення «пральних машин»
на колесах із вулиць міста. Вже є дуже багато конфліктних
ситуацій, в тому числі, прямо пов’язаних з безпекою пасажироперевезень та інших учасників столичного вуличного руху.
Дмитро ДАВТЯН, заступник голови
КМДА:
– Триває активна робота із вдосконалення обслуговування мережі громадського транспорту. Зокрема реорганізовуються маршрути громадського
транспорту за результатами дослідження
експертів Світового банку, закуповується й оновлюється
рухомий склад, упроваджуються відокремлені смуги руху.
Великі надії столична влада покладає на проекти будівництва
лінії BRT від житлового масиву Троєщина до Чоколівки.

Відремонтувати не менше 300 км доріг
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Микола ПО В ОРОЗНИК, заступник голови КМДА:
– У минулому
році капітальний
ремонт магістралей обійшовся
бюджету в суму близько 2 мільярдів гривень. Будь-який водій може
проїхати по проспекту Перемоги,
бульвару Шевченка, вулицях Гетьмана
і Васильківської, бульвару Дружби
народів, Русанівській набережній і
побачити, якими скоро стануть усі
дороги міста. При цьому ми жорстко контролюємо якість роботи.
Раніше підрядники не несли ніякої
відповідальності за проведений ремонт, тепер же – дають гарантію на
п’ять років. На цей рік заплановані
капітальні ремонти таких вулиць:
Володимирської, Теліги, Набережного шосе, а також продовження

Окружної дороги до Оболонського
проспекту та робота по інших об’єктах інфраструктури. Загалом у 2018
році ми плануємо відремонтувати
300 км доріг.
Сергій ГО Л О ВЧЕНКО, заступник генерального
директора КК «Київавтодор» з питань будівництва:
– Багато водіїв
скаржаться на «ямковість» доріг.
Щороку вони обстежуються районними ШЕУ. Складається графік і
розпочинаються роботи, не чекаючи
потепління, щоб не було на дорогах
аварій через ями. Зараз наша стратегія трохи помінялася, завдяки
збільшенню фінансування. Ми вже
хочемо не накладати маленькі латки,
а все-таки віддавати перевагу се-

Розвиток велоспорту
Олександр СВИСТУНОВ, директор
Департаменту містобудування та
архітектури – Головний архітектор
міста:
– Концепцію розвитку велосипедної
інфраструктури в Києві неодноразово
обговорювали на відкритих зустрічах
із залученням громадських організацій, містян та гостей
столиці. Разом ми розробили концептуальний документ, при
підготовці якого проаналізовано світовий та український
досвід у даній галузі. Концепція покращить екологічні
показники, знизить фінансове навантаження на міський
бюджет при реконструкції доріг та магістралей, дасть
змогу залучити інвестиційні кошти, підвищить туристичну привабливість Києва та наблизить його до стандартів
європейських країн.
За критерієм соціально-економічної доцільності, реалізація Концепції прогнозує скорочення річних транспортних втрат від 8,4 до 16,4 мільярда гривень (залежно від
методології розрахунку) на рік. Тобто це термін окупності
капіталовкладень до 1 року. Якщо взяти до уваги той факт,
що у транспортному плануванні об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури ефективним вважається термін
окупності від 5 до 15 років, то це відмінні показники.

Ксенія СЕМЕНОВА, координатор
АВК у Києві, радниця Київського
міського голови з питань розвитку
велоінфраструктури:
– Мета Концепції – розвиток та популяризація велосипедного руху, а також
збільшення частки велотранспорту в
столиці до 5%. Велосипед не створює жодного навантаження на навколишнє середовище – він не забруднює
повітря шкідливими викидами і не створює шуму. Це
робить вулиці міста чистішими й тихішими.
Анна ДАНИЛЕНКО, голова ініціативної групи «Велодень_Київ»:
– Знищeння нeзаконної розмітки на
вулиці Труханівській повeрнуло місту
вeлопішохідну зону. Вирішeння питання
поки що нe є ідeальним, алe цe пeвний
хиткий компроміс. У поєднанні з болардами та систeмою вилучeння пропусків за пeрeвищeння
ліміту швидкості у 20 км/год. – цe всe робить Труханів
острів більш бeзпeчним. Сподіваюся, що життя на острові
з потeплінням знову будe вирувати, а ми зможeмо їздити,
займатися спортом чи просто гуляти в безпеці...

реднім ремонтам, накривати картами
по 5-10 кв. метрів. Тобто робити одну
карту замість кількох латок.
Олексій ОК О ПН И Й , депутат
Київради:
– Транспортний вузол на Харківській площі є
частиною маршруту державного значення, що поєднує
аеропорт «Бориспіль» і столичний
адмінцентр. У першу чергу він виконує
туристичну і логістичну функції загальнодержавного рівня. Тож у даному
випадку місто може розраховувати
на повноцінну участь держави у будівництві багаторівневої розв’язки,
яка прискорить рух у всіх напрямках
і забезпечить безперервність автомобільного трафіку і для туристів, і
для киян.
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«Київенерго»
поділять
на трьох?
Олег ПЕТРЕНКО

Київська влада хоче, щоб «Київенерго»
подарувало місту свої акції, – така новина
породила чимало пліток у ЗМІ. Мовляв,
що за нова схема мирного рекету чи реприватизації… за згодою сторін?

Де наші гроші
з тарифів?
 «ВЕЧІРКА» ЗАГЛЯНУЛА У АКТИ РЕВІЗОРІВ, КОТРІ ПЕРЕВІРЯЛИ «КИЇВЕНЕРГО»
Олег ПЕТРЕНКО

Кияни нарікають на дорожнечу
в платіжках за тепло і гарячу
воду. У «Київенерго» натомість
бідкаються, що нібито нав’язана
компанії теплогенерація вкрай
збиткова й утримується здебільшого за рахунок рідної їй електроенергетичної діяльності.
А депутати Київради переймаються
питанням: як приватна структура дозволяє собі багато років терпіти збитки і
займатися… благодійництвом для киян?
У тарифній бухгалтерії «Київенерго»
за 2016-й розбиралися торік ревізори
НКРЕКП і виявили чимало «заначок»
на десятки і сотні мільйонів гривень.
Хоча не все, що вимагали ревізори, їм
там показали.
Як відомо, тариф для природних
монополій НКРЕКП затверджує на
основі структури планових витрат
підприємств, передбачених інвестпрограмами заходів тощо. За ліцензійними умовами, кожна копійка (люди ж
часто віддають останню) має жорстко
контролюватися. Підприємства теплоенерго мусять подавати фінансові
звіти щоквартально.
У «Київенерго» стверджують, що направляли їх поштою, але, як зазначають
у Нацкомісії, «до канцелярії НКРЕКП
вищезазначені листи не надходили». Тут
з порушеннями терміну отримали тільки
річний звіт за 2016-й. Тому ревізори у
квітні 2017-го вирішили навідатися до
«Київенерго» особисто.

ЯКЩО ГОРА НЕ ЙДЕ
ДО МАГОМЕТА…

Ревізія виявила «недофінансування»,
«неосвоєння коштів», «не в повному
обсязі» та інші «не…» стосовно 66 заходів, передбачених інвестиційною

програмою-2016, а, отже, сплачених
киянами у тарифах.
Суми «заощаджень» різні – від 273,6
тис. до 79,6 млн грн. Серед прикладів,
наведених директором Департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярославом
Зеленюком, показовим є реконструкція
трансформаторної групи енергоблоку
ТЕЦ-5. Проект розпочато ще 2013-го. На
папері. Однак на момент перевірки на
ТЕЦ не було навіть поставлено необхідного для реконструкції обладнання – трьох
трансформаторів. У компанії твердили,
що сплатили за трансформатори, але
«на запит комісії ліцензіат відмовився
надати підтверджуючі документи», тож
«комісія не має можливості здійснити
всебічний аналіз достовірності даних,
внесених до скоригованого звіту з виконання інвестпрограми»…
Якщо й вірити на слово, що наші гроші
пішли не кудись там, а справді сплачені
за трансформатори, то однаково обладнання, як зазначає в обґрунтуванні
висновків ревізії пан Зеленюк, «не було
поставлено підрядником».
Загалом же сума невиконання інвестпрограми-2016 становила на період
ревізії 156,6 мільйона, тобто гроші, закладені в тарифах на модернізацію і
реконструкцію тепломереж, обладнання
ТЕЦ і котелень, встановлення лічильників тощо, використано лише на 20%.
А де решта?

ЗАРПЛАТИ ТА ІНШІ
«АДМІНВИТРАТИ» –
БЕЗ ЕКОНОМІЇ

Встановлено, що «Київенерго» позаторік зекономило на паливі (газ, вугілля,
мазут) 13 мільйонів, зате перевищило
планові витрати майже за всіма пунктами статті «адміністративні витрати»,
найбільше (255%) на зарплатах. А на
«соціальний розвиток» виділено понадпланово 3,5 мільйона гривень – у
двадцять разів більше, ніж передбачено.

КОМЕНТАР
Володимир ЄВДОКІМОВ, експерт з енергетики, ексчлен НКРЕКП:
– Кошти, неефективно використані 2016-го, буде знято з тарифу
на сезон 2018-19 рр. Недофінансування отримає вже нове підприємство. Тож воно не проведе деякі заходи, що мали б поліпшити якість
послуг, або ж кошти на їх проведення мусить хтось компенсувати.
Було б справедливо, щоб це зробив той же ДТЕК як власник «Київенерго». І такий перерахунок варто провести за всі роки, відколи компанія користувалася
комунальним майном. А користувалася, як свідчать акти перевірок, не дуже ефективно.
Крім того, треба розібратися, що в рахунку, виставленому місту, за так зване покращання комунального майна. Чи немає робіт, уже профінансованих киянами в тарифі,
а, головне, – активів, безоплатно переданих компанії від нових забудовників під час
приєднання до мереж.

При цьому «не наповнено в повному
обсязі статтю «матеріальні витрати».
Таким чином, «виявлено відхилення
фактичних витрат від планових показників, на підставі яких був розрахований
і затверджений тариф»…
Ревізори виявили також, що «обсяг
та вартість закупівлі природного газу,
зазначені в актах приймання-передачі,
не співпадають із даними щодо обсягу та
вартості, наведеними у звітах». Різниця
– всього лиш якийсь мільйончик, але…
Хоч від посадовців «Київенерго»
ледь не щодня чуємо, що виробництво
теплової енергії збиткове, ревізори
встановили, що за підсумками 2016
року його собівартість була меншою
від запланованої на 2,6%. У відсотках
– крапля, а в грошах – зекономлено 114
мільйонів! А це ж теж наші платежі…
Де вони?
А ще «Київенерго» позаторік заробило
770 тис. на інших, крім ліцензованих,
видах діяльності – обслуговуванні обладнання сторонніх організацій, наданні
в оренду майна, роздрібній торгівлі
електроприладами тощо.

ЧАС РОЗПЛАТИ
НАСТАВ

До 1 липня 2018 року НКРЕКП вимагає «вилучити зі структури тарифів на
теплову енергію» оті сотні мільйонів
«отриманих, але не освоєних коштів».
Кияни-споживачі мали б тішитися
зменшенням наступної зими сум у
платіжках. Проблема тільки в тому, що
через місяць «Київенерго» повертає
весь теплоенергетичний комплекс у комунальну власність міста. І, виходить,
що зекономлені та неосвоєні кошти
залишаються в нього, а зменшені
тарифи і невиконані інвестпрограми
(діряві труби, старі котельні, зношене
обладнання ТЕЦ тощо) переходять до
комунального підприємства «Київтеплоенерго», яке має замінити ПАТ
«Київенерго» на цьому поприщі.
Тобто «Київтеплоенерго» матиме
збитки… ще до початку діяльності.
І за це знову розплачуватимуться
кияни? За які ж тоді «покращання»
комунального майна «Київенерго»
вимагає 888 мільйонів від міста, якщо
не потратило на це навіть тих грошей,
які збирало з нас у тарифах?
Енергомонополіст, як показала
ревізія, зекономив майже дві сотні
мільйонів лише за один 2016-й рік. А
користувався комунальним майном
майже два десятиліття… То, може, при
поверненні з концесії майна «Київенерго» повинне поділитися з киянами
не тільки боргами, а й прибутками?

Намір звернутися до власників приватної компанії
з пропозицією безоплатно передати акції міській
громаді справді сьогодні має розглянути Київрада.
Проте вперше цю ідею озвучили не депутати, не
чиновники мерії, а, власне, представник «Київенерго» – голова наглядової ради ПАТ Іван Плачков
на засіданні комісії Київради з питань ЖКГ і ПЕК
7 лютого. А вже через два тижні з’явився проект,
що викликав бурхливу дискусію.
Іван Плачков тоді сказав, що дуже переживає за
ТЕК столиці, якому він віддав сорок років життя. За
його словами, «Київенерго» як єдиний енергетичний комплекс
створювався
сто років, а нове ...не доведеться заново
підприємство
оформляти ліцензії й
« К и ї в т е п л о - дозволи, укладати мільенерго», яке йон договорів зі спожичерез місяць
вачами тепла і гарячої
має гріти воду
киянам, а на- води, звільняти і праступної зими й цевлаштовувати вісім
батареї, – лише
тисяч працівників...
рік тому. Чи
встигне підготуватися і технічно, і фінансово, і
юридично? Адже, крім декількох ліцензій, має
оформити ще до трьохсот дозволів і погоджень.
Плачков запропонував продовжити «перехідний
період», а на цей час створити при «Київенерго»
наглядову раду від КМДА. Або ж виокремити тепловий блок ПАТ в акції і комунальне майно взяти
в управління міста разом з ними, тобто фактично
працюючим підприємством.
Чому нині таке можливо? Бо закон про ринок
електроенергетики, ухвалений торік, спричинив
реорганізацію «Київенерго» на дві юридичні структури: одне підприємство займатиметься розподілом
електроенергії і експлуатацією електромереж,
інше – постачанням електрики.
Відповідно буде розподілено й акції власників.
Тому, як заявив заступник голови КМДА Петро
Пантелеєв, з’явився паралельний сценарій повернення теплового господарства громаді: єдине досі
«Київенерго» реорганізувати не на дві частини, а
на три. Майно теплового комплексу виокремити
в акції і безоплатно передати місту. Що це дасть?
– Мова йде про безперебійність процесу. Місто
може отримати ТЕК не окремими активами, а фактично працюючим підприємством, – каже Петро
Пантелеєв. При цьому місто від цього лише зекономить кошти, час і зусилля багатьох міських служб.
Адже не доведеться заново оформляти ліцензії й
дозволи, укладати мільйон договорів зі споживачами
тепла і гарячої води, звільняти і працевлаштовувати
вісім тисяч працівників, проводити кампанію в
НКРЕКП з нового тарифоутворення тощо.
Петро Пантелеєв наголосив, що міська влада
зареєструвала у Верховній Раді законопроект про
правонаступництво «Київтеплоенерго», аби уникнути отих бюрократичних клопотів. Однак, як він
каже, «немає стовідсоткової впевненості, що закон
ухвалять швидко».

ДО ТЕМИ
Володимир БОНДАРЕНКО, голова постійної комісії Київради
з питань ЖКГ і ПЕК:
– Запропонований проект –
організаційно правильний крок.
Технологія опалення Києва передбачає безперервність дій багатьох
документів, які сьогодні – в «Київенерго», а ми хочемо
перебрати їх до нас. Це декілька головних ліцензій і біля
трьохсот дрібних дозволів і погоджень на проведення
опалювального сезону. Місту треба заволодіти цим
пакетом, бо інакше ми роками будемо їх добиватися.

МЕГАПОЛІС
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Петро ЗУБЕНКО

ДО ТЕМИ
41 відсоток мешканців Броварів і
43 відсотки жителів Ірпеня знайшли
застосування своїм робочим рукам
у Києві. Область є основним постачальником робочої сили на підприємства міста. І не тільки. Жителі
довколишніх міст і сіл зайняли місця на всіх столичних продовольчих
ринках, завоювавши репутацію
годувальників Києва.

Київська агломерація:
«за» і «проти»
 ЩОДНЯ ТРЕТИНА ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗРИВАЄТЬСЯ
З НАСИДЖЕНИХ МІСЦЬ І РУШАЄ НА РОБОТУ ДО СТОЛИЦІ
Мало кому відомо, що Бортницька станція
аерації, яка входить до комунального ПАТ
«Київводоканал», приймає стічні води не
лише Києва, а й приміських підприємств та
міст-супутників: Вишневого, Ірпеня разом
із Бучею, Ворзелем та Гостомелем, Вишгорода і селищ Коцюбинське, Петропавлівська
Борщагівка, Щасливе, Гнідин, Чабани, Козин
та Новосілки. При цьому Київ уже багато
років не може добудувати дублюючу нитку
головного каналізаційного колектора через
брак коштів.
Вже сьогодні соціальна сфера міст-супутників буквально «задихається» від завантаженості – у передмісті катастрофічно не
вистачає шкіл, дитсадків, лікарень. Місцевим
жителям доводиться звертатися до сусідніх
київських районів, де, крім усього, й якість
послуг значно вища.
– Якщо ці процеси пустити на самоплив, то
до 2025 року сформується Київська агломерація чисельністю, щонайменше, 7,5 млн людей.
За умови збереження нинішніх тенденцій
житлового будівництва, ми матимемо катастрофічне відставання розвитку інженерної,
комунальної, транспортної, освітньої та інших
видів інфраструктури життєзабезпечення,
що загрожує неминучим колапсом, – вважає

директор аналітико-дослідницького центру
«Інститут міста» Олександр Сергієнко. – На
порядок денний постає питання узгодженого
розвитку столиці та приміських територій.
Київ із навколишніми містами, селищами
й селами-супутниками просто приречений
жити разом, вирішувати спільні проблеми.
– Сьогодні Україна проводить велику
реформу місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, яку ще
називають децентралізацією, – каже Олександр Сергієнко. – Ця реформа переважно
стосується малих міст, селищ та сіл. Та чи
можна вирішити питання збалансування
інтересів великих міст і прилеглих територій у рамках політики децентралізації,
тобто об’єднання кількох малоспроможних
громад в одну дієздатну й самодостатню?

Київ із навколишніми містами,
селищами й селами-супутниками просто приречений жити
разом, вирішувати спільні проблеми.
Досить зауважити, що п’ять районів
навколо столиці забезпечують майже по-

ловину валового регіонального продукту
області. Тому створювати одну мега-громаду навколо великого міста і включати
до її складу сотні інших поселень навряд
чи можливо й доцільно.
Отже, про поглинання мегаполісом нових територій і включення їх до меж міста
наразі не йдеться. Проте, не можна відкидати очевидний факт – злиття столиці та
навколишніх громад в єдиний урбаністичний
організм, який часто називають агломерацією. Питання лише в тому, як оформити
його юридично, узаконити й регулювати
життєдіяльність.
Чинне законодавство дозволяє запровадити режим співпраці територіальних
громад у межах, визначених законом «Про
співробітництво територіальних громад», у
різних формах та сферах, аж до створення
спільних органів. Можна також створити
асоціацію місцевих рад навколо великих
міст, яка б стала майданчиком для обговорення спільних інтересів. Щоправда, в обох
випадках потрібна добра воля керівників
органів місцевого самоврядування до діалогу
та співпраці, чого нині бракує.
– Така практика діє в різних країнах
Європи. Особливо поширена й успішна

Тарас КРИВОРУЧКО, секретар
постійної комісії
Київради з питань місцевого
самоврядування,
регіональних та
міжнародних зв’язків:
– Зрозуміло, що адміністративні межі
Києва ніхто не буде міняти. Це не прерогатива місцевих рад. Мова йде про взаємодію
Києва зі своїми супутниками – містами, селищами і селами. У нас є спільні проблеми,
які мусимо разом вирішувати.
Говорити про якийсь спільний бюджет
зарано. Це має напрацьовуватись представниками населених пунктів. Як цей бюджет
має наповнюватися, куди розподілятися?
Поки що будь-який населений пункт в частині
бюджетування самостійний. Київ чи село не
пов’язані жодними зобов’язаннями. Але є
проекти, які краще разом реалізовувати.
Тут мають бути якісь взаємовигідні підходи. Координуючи зусилля, спрямовуючи їх
більш ефективно, можна досягти кращого
результату.
вона у Франції, де навколо всіх великих міст,
у межах міських агломерацій, що склалися,
формуються певні системи управління, –
продовжує Олександр Сергієнко. – Але
суть такого утворення в тому й полягає,
що тут неодмінно має бути запроваджено режим співпраці органів місцевого
самоврядування центрального міста та
відповідних органів навколишніх громад у
ключових сферах – планування території,
громадський транспорт, ключова інженерна інфраструктура. На рівень агломерації
можуть передаватися й інші повноваження
громад, якщо це буде доцільно з погляду
якості та ефективності.
Обрана у рівних представництвах від
громад Рада агломерації формує для вирішення спільних проблем окремий бюджет,
куди всі громади в обов’язковому порядку
могли б вносити рівні частки, наприклад 2–4
відсотки свого бюджету. Рада затверджує
щорічний план розвитку, яким намагатиметься збалансувати інтереси всіх громад
і реалізувати спільні проекти.

СИТУАЦІЯ

Запроектовані
ускладнення
Микола ПАЦЕРА

Наша столиця, як кожне цивілізоване європейське місто,
має розвиватися за власним
Генеральним планом, основним
документом якого є детальні
плани територій (ДПТ). Проте, як
показує практика, вони не завжди уточнюють і конкретизують,
а іноді навіть порушують сам
Генплан, викликаючи спротив
населення.
Отже, ДПТ має створити максимально комфортні умови для проживання
мешканців. На жаль, при розробці їхні
інтереси не завжди враховуються, про
що свідчить хоча б ДПТ Оболонського району – в межах вулиць Північної,
Прирічної, Героїв Сталінграда і Маршала
Малиновського, а також Оболонського
проспекту.
Зокрема йдеться про те, щоб нанести
на план п’ять скверів, створення яких
передбачено рішенням Київради, – між
будинками № 24 на вулиці Озерній та
№35 на вулиці Героїв Дніпра, на Оболонському проспекті між будинками
№№34-б та 34-г, на цьому ж проспекті
між будинками №№28-б та 28-в, а також
на вулиці Героїв Дніпра між будинками

№№45 і 51 та на роздільній смузі вздовж
Оболонського проспекту.
Місцевих жителів підтримав депутат
Київради Володимир Старовойт, який
попросив Департамент містобудування та
архітектури КМДА оптимізувати проект
ДПТ щодо зелених зон. Він також вказав
на необхідність зазначити гранично
допустимі відстані, на яких мають розташовуватися житлові будинки та інші
споруди, що унеможливить несанкціоновану забудову і розміщення МАФів.
А секретар постійної комісії Київради
з питань культури, туризму та інформаційної політики Олександр Поживанов звернувся до директора цього ж
департаменту Олександра Свистунова,
щоб при розробці ДПТ було враховане
прохання місцевих мешканців не зносити спорткомплекс «Акваріум», на місці
якого мають з’явитися багатоповерхівки.
Мешканці бояться, що ці будинки становитимуть загрозу екологічній системі
озера Білого, що неподалік.
Стурбовані депутати й тим, що розробники ДПТ не передбачають будівництва нових шкіл та дитячих садочків.
Адже протягом наступних п’яти років
у мікрорайонах Оболоні №№7, 8, 9, 10
передбачається будівництво понад 300
тисяч квадратних метрів житла. При
цьому для юних мешканців трьох тисяч
квартир передбачено всього 35 додат-

кових місць у прибудові до дитсадка на
вулиці Північній, 1.
Заступник голови постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально-культурного розвитку Людмила
Костенко також поділяє стурбованість
місцевих жителів щодо того, що передбачене в проекті ДПТ зведення житлових
будинків з торгово-офісними приміщеннями на вулиці Богатирській, 6 призведе
до знищення дитячого майданчика та
господарської будівлі дитсадка № 588.
А ще люди проти будівництва торгового комплексу на вулиці Зої Гайдай, 2
та багатофункціонального комплексу
в складі житлових будинків по вулиці
Героїв Сталіграда, 45, з проектом якого
вони борються вже не один рік...

ТОЧКА ЗОРУ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Костянтин БОГАТОВ, депутат
Київради:
– Головною проблемою пропонованого ДПТ є те, що в ньому
не збалансовані кількість житла,
яке збудують тут незабаром, й
інфраструктура, яка має обслуговувати жителів. Зокрема у проекті вказується, що в
дитячих дошкільних закладах Оболонського району є
резерв у понад 1440 місць, а у школах – на 3000 учнів.
Хоча за офіційною інформацією місцевого управління
освіти існує значний дефіцит місць у дитсадках та
школах, через що вже наступного навчального року
змушені будуть навчати дітей у дві зміни.
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У Подільському районі відбулось командно-штабне навчання рятувальних служб міста
з ліквідації наслідків кібератаки, відключення енергоносіїв та інтернет-зв’язку. Зокрема на базі міського пологового будинку київські рятувальники та ГУ ДСНС України у
м. Києві відпрацювали підключення резервного електроживлення та обігрів приміщень, евакуацію персоналу та пацієнтів.

Минулого тижня під будівлею Київради міські активісти закликали врятувати від забудови водоймища і
зелені зони столиці.

У центрі столиці «Укрпошта»
показала новий
автопарк – 30
машин кур’єрської доставки,
магістральні
вантажівки, авто
міжміських і
районних повідомлень.

26 лютого на Майдані Незалежності пройшов мітинг Солідарності,
який організували Меджліс кримськотатарського народу, а також
громадські та правозахисні організації. Учасники висловлювали
свою солідарність з тими, хто сьогодні знаходиться на окупованій
Росією території Криму.

Пасажири
поїздів
«Інтерсіті» та
«Інтерсіті+»
отримали
можливість
ознайомитися
з «книжковим
меню» та
обрати собі
цікаве видання в дорогу.

У вівторок в Київському
вищому професійному
училищі водного транспорту презентували
проект «Дитяча пекарня», організований
Товариством Червоного
Хреста України.
В рамках акції «Пряник
добра» діти внутрішньо
переміщених осіб, із
сімей демобілізованих
і поранених воїнів АТО
та сироти знайомилися
з професією кондитера
й власноруч випікали
смачні вироби.

В Європейському культурному центрі «Краків» пройшов вечір
творчості Володимира Івасюка «Червона рута». Концерт проводився для підтримки дітей з особливими потребами.

На вихідних на виставці-конкурсі в павільйоні «КиївЕкспоПлаза» змагалося понад 1500 собак різних порід.
Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА та Ірини КРИКЛІ
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ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

1917-1921: події, долі, імена
 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРЕЗЕНТУВАВ ПІЗНАВАЛЬНИЙ САЙТ
Марія КАТАЄВА

Проект називається «100 років
боротьби. Українська революція»
і доступний в Інтернеті за адресою
unr.memory.gov.ua. Він презентує
напрацювання Інституту національної пам’яті і стане в нагоді тим, хто
цікавиться Українською революцією, історією нашої держави.
Інформація на ресурсі має кілька рубрик.
«Важливі події» містять матеріали про періоди української революції 1917-1921 років.
Це доба Української Центральної Ради,
Гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР і Західноукраїнської Народної
Республіки. В «Діячах» зібрана галерея із
фотографій визначних особистостей революції із коротким біографічним описом.
Це ті імена, які нині з’являються на мапі
нашого міста. В «Фотоісторії» ілюстрації
розповідають про тогочасну символіку,
державне будівництво, гроші, військо, флот,
український Крим, церковне, культурне та
повсякденне життя. Їх можна завантажити
і використовувати для навчання. Окремий
розділ складають близько 70 архівних документів – універсали, листівки, накази і
тогочасні мапи. До «Матеріалів» вміщені
методичні рекомендації, спростування
міфів про цю добу. Користувачів можуть

зацікавити також настільна гра «Українська
революція 1917 – 1921 років» і карткова
гра «100 облич Української революції», яка
допоможе запам’ятати її основних діячів.
Все це можна завантажити і роздрукувати.
В «Медіагалереї» бажаючі знайдуть цікаву
інфографіку (зокрема про те, що Україна
була другою після Фінляндії, яка на руїнах
імперій почала будувати незалежну державу)
і документальні фільми («Холодний Яр. Воля
України – або смерть», «Легіон. Хроніки
УГА», «Українська революція»).
Привертає увагу інтерактивна карта «Місця пам’яті Української революції 1917—1921
років». Цей унікальний проект містить дані
стосовно Української революції у Києві.
На мапу нанесено близько 400 локацій –
споруди, в яких розташовувалися органи
влади, будинки, де народилися, проживали
чи здійснювали свою діяльність визначні
особистості, місця боїв, зборів, демонстрацій, інших важливих подій.
– Її ми робили спільно з Українською
картографічною групою, істориками і
києвознавцями, які надали нам основну
інформацію. Також шукали по архівних
виданнях. Це лише початок, продовжуємо
збирати дані, карта буде доповнюватися
з відкриттям нових місць. А далі проект
реалізовуватиметься у всеукраїнському
масштабі, – розповів історик, співробітник
Українського Інституту національної
пам'яті Максим Майоров.

Мапою зручно користуватися: можна обирати місця за часовою прив’язкою (відповідно
до чотирьох етапів Української революції), а
також за тематичними категоріями (армія,
окупація, приватні адреси, державні установи і
т.ін.), шукати потрібне (за ключовими словами,
діячами, адресами). Позначені тут і сучасні
місця вшанування – меморіальні таблички,
пам’ятники, вулиці, названі на честь діячів УР.
Ще одна «фішка» – можливість подивитися місця на мапі Києва тих часів, а також відстежити
у хронологічному порядку, як розгорталися
події, зникали і з’являлися об’єкти.

ПРЯМА МОВА
Володимир В’ЯТРОВИЧ, директор Українського Інституту національної пам'яті:
– Коли говорять про революцію 1917 року, значно
більше людей згадують
радянські міфи про Велику
жовтневу революцію, а не
Українську національну революцію 1917-21 років. Ми
намагаємося змінити ситуацію, донести інформацію
про те, що відбувалося в Україні впродовж цих
чотирьох років, і чому важливо говорити про ці
події. Варто знати, що Україна – це не випадкова
держава, яка з'явилася на руїнах СРСР. Вона є
спадкоємцем інших державних формувань, зокрема
УНР, які існували значно раніше. Це руйнує один
із міфів російської пропаганди.

Про що говорять артефакти
ської народної республіки», що
характеризувався популізмом і
підміною понять. Пересічній людині було складно розібратися у
політичних маніпуляціях.

До 18 березня в Музеї
історії міста Києва триває міжнародний проект «Українське коло:
до сторіччя визвольних
змагань (1917–1921 рр.)».
Всі представлені предмети
і документи – оригінали.
Експонати збирали по 29
музеях, бібліотеках, архівах та приватних колекціях України, Польщі, США і
Швейцарії.

БОРОТЬБА
ЗА МІЖНАРОДНЕ
ВИЗНАННЯ

Основна ідея виставки– українська модерна демократична
держава веде початок від часів
проголошення УНР.
– 2 березня 1917 року зрікся
престолу імператор Микола ІІ, а
вже 4-7 березня в Українському
клубі «Родина» за адресою Володимирська, 42 народжується
Центральна Рада, наш перший
парламент, – пояснює куратор
виставки Юрій Савчук. – На стіні
з фотографіями тогочасних демонстрацій та зборів ми намагалися
передати, що разом з усталенням,
розквітом і зростанням українського руху пробудилася національна самосвідомість меншин.
Особливу роль Михайла Грушевського, який в складних політичних умовах очолив український національний рух, та
історичні взаємини Росії й України ілюструють картинкою, що
обігрує обкладинку журналу «Сатирикон» 1917 року. Прем’єр-міністр Керенський звертається до
Михайла Грушевського (в образі
танцюючого козака): «Ради Бога,
потише, Россия умирает». На що
той відповідає – «Росія вмирає,
а Україна ще не вмерла».
Держава не змогла існувати
без підтримки народу, в тому
числі й фінансової.

Фото Олексія ІВАНОВА

ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ
І РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ

– Михайло Грушевський робить заклик – видати підписні
листи, які б збирали кошти до
Українського національного фонду по всій Україні. Очікувалося,
що вдасться зібрати кількасот
тисяч на перші потреби організації влади, а в результаті зібрали
понад 3,5 млн, – продовжує Юрій
Савчук. – Ознакою суверенної
держави є введення власної грошової одиниці, валюти. І тоді
видаються перші в історії України
паперові гроші…

ВІД РЕГУЛЯРНОГО
ВІЙСЬКА ДО ПОВСТАНЦІВ

Від початку УНР була змушена
протистояти зовнішнім загрозам.
Серед унікальних експонатів, що
ілюструють змагання за Україну,
– носова хустинка з розпорядженням Петлюри про організацію
збройної боротьби у підпіллі,
прапор 1-го пішого Запорізького
полку ім. гетьмана П. Дорошенка,

На мапі 1918 року,
створеній в Лозанні,
Україна зображена як
одна з найбільших
європейських держав.
печатки як цивільних інституцій
УНР, так і військових загонів, однострої польських і українських
військових.
– Коли регулярні війська припинили свою діяльність, їх справу
продовжив повстанський рух. Про
масовий спротив українців свідчить найменування і чисельність
банд 1920 року. Це перелік загонів, які обраховуються тисячами,
з різних регіонів країни, – показує
Юрій Савчук.
В той час також точилася й гібридна війна, яку ілюструє плакат
«Для чего нам нужен донецкий
бассейн». Соціалістичний уряд у
Харкові видавав «Вісник Україн-

На мапі 1918 року, створеній
в Лозанні, Україна зображена як
одна з найбільших європейських
держав. Вона мала Генеральне
консульство в Петрограді, дипломатичні установи у Румунії,
Польщі, Німеччині, брала участь
в Паризькій мирній конференції,
повоєнний устрій після першої
світової, планувала вступити в
Лігу націй…
– На жаль, в той час ми втратили
державу. У грудні 1920 року на
широкому засідання ООН розглядався документ про окупацію
України загонами Російської радянської республіки. До міжнародної
спільноти з проханнями підтримки
зверталися численні українські
організації з усього світу. І тексти
цих листів дуже нагадують сучасну
ситуацію, – звертає увагу Юрій
Савчук.
Останній зал презентує один
експонат – велику державну печатку УНР, ескіз якої належить Василю
Кричевському. Це не лише шедевр
мистецтва, а й символ нашого історичного минулого й майбутнього,
вважає куратор виставки.
Про паралелі та історичні зв’язки сьогодення й подій 100-річної
давнини розповідають фотографії
на екрані: читання злуки УНР і
ЗУНР та ланцюги миру, перший
курултай і татари у Революції Гідності, демонтаж пам’ятника Столипіну і пам’ятника Леніну, перші
дипломатичні акти і отримання
безвізу, виступи, маніфестації,
протести 1917, 1991, 2004, 2014,
2016 років…

Як Тризуб
став
гербом
100 років тому Тризуб був
затверджений державним
гербом Української Народної
Республіки. Своє рішення на
засіданні Малої Ради обгрунтували тим, що це є знак Київської Держави часів Володимира Святого.
Проте, історія українського
герба почалась ще задовго до правління Володимира. Одне з перших зображень тризуба на наших
теренах зафіксоване на знахідках
періоду Трипільської культури IVIII тис. до н. е. Згодом його почали
активно використовувати пращури
сучасних українців. Археологічні
розвідки на Полтавщині та Київщині підтверджують, що на землях
Центральної України тризуб був
відомий як символ влади, знак
родових старійшин або племінних
вождів у VI-VIII ст.
В період розквіту Київської Русі,
у X-XIII ст., зображення тризуба
було поширене на великій території – від Криму до Новгорода,
від Кавказу до Франції та Швеції,
адже карбувався він на всьому: від
печаток та монет до цеглин, з яких
будувались храми та церкви. Так,
зображення тризуба було знайдено
на цеглинах Десятинної церкви у
Києві.
Однак, починаючи від розпаду
Київської Русі і аж до ХХ століття
тризуби майже не використовувались. Іноді вони зустрічалися
в геральдиці міст, на родових
гербах чи у книгах. Деякі гетьмани,
зокрема Хмельницький та Мазепа, розміщували на своїх родових
гербах хрести чи якорі, стилізовані
під тризуб.
Під час Української революції,
за пропозицією Михайла Грушевського, тризуб був прийнятий як
Великий і Малий державний Герб
УНР. Автором проекту тодішнього
герба став Василь Кричевський.
В наші часи конкурс щодо створення проекту Державного герба
України, відповідно до постанови
Верховної Ради, був оголошений
24 червня 1991 року (тобто ще за
існування СРСР). Під егідою Комісії
з питань культури і духовного відродження ВР було створено робочу
групу-журі з народних обранців,
істориків, мистецтвознавців, музейників.
4 жовтня 1991 року експертна
група підбила підсумки конкурсу. Для участі в ньому надійшло
понад 200 робіт. Переміг у конкурсі проект історика-геральдиста
Андрія Гречила та художника Івана
Турецького.
Зрештою, 19 лютого 1992 року
Верховна Рада затвердила Тризуб
як Малий герб України, вважаючи
його головним елементом великого Державного герба.
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-бачення. Вибір редакції:
« КОРОЛІ ВУЛИЦЬ »

« ПОКОЇВКА З
МАНГЕТТЕНУ »

ВІВТОРОК

12.05
« ВЕЛИКІ
ГРОШІ »

ПОНЕДІЛОК

00.55

ICTV

США, 2008 р. Реж. Девід
Ейєр. У ролях: Х’ю Лорі, Кіану Рівз, Форест Вітейкер.
Зі смертю коханої
дружини в життя Ладлоу
входить темна, нещадна,
відчайдушна порожнеча.
змушений діяти, коли
Він змуш
власні друзі-соратйого ж вл
звинувачують його у
ники зви
вбивстві.

США, 2002 р. Реж. Уейн Вайн.
У ролях: Дженніфер Лопез, Рэйф
Файнс.
Маріса Ветура (Дженніфер
Лопез) — мати, що живе в Бронксі
з сином Ті, та працює покоївкою в
першокласному готелі в Мангеттені, в Нью-Йорку. Вона закохується
в багатого бізнесмена Крістофера
Гелла. Чоловік, не знаючи, що вона
працює в готелі покоївкою, приймає її за дівчину з вищого світу.

ЧЕТВЕР

00.00

НОВИЙ
КАНАЛ

22.00

« КОХАННЯ
НЕ ЗА РОЗМІРОМ »

США, 2010 р. Реж. Стівен
Андерсон. У ролях: Шон Бін, Кріс
Хемсворт, Вікторія Профет.
Сему Фелану казково пощастило.
На нього звалилася величезна сума
грошей – 625 тисяч 731 долар.
Вони з дружиною нарешті зможуть
виплатити кредит і купити новеньке
авто. Але ось біда – це гроші бандитів...

СЕРЕДА

ICTV

ICTV

Франція 2016 р. Реж. Лоран Тірар.
Фран
ролях: Жан Дюжарден, Віржині
У ролях
Эфіра, Седрік Кан.
Эфіра,С
Діана разом з колишнім чоловіком
Брюно працює в адвокатській конторі. Одного разу їй повертає втрачений
телефон незнайомий карлик Олександр, в якого вона закохується, адже
для справжнього кохання низький
зріст не перешкода. Олександр виявляється видатним архітектором, який
займається будівництвом оперного
театру в Льєжі.

« ЛЮДИ - ІКС-2»
П’ЯТНИЦЯ

21.00

ТЕТ

США, 2003 р. Реж.
Брайан Сінгер. У ролях:
Х’ю Джекман, Холлі
Беррі, Патрік Стюарт, Йєн
Маккеллен.
Мутанти борються
проти суспільства, яке їх
лякає. Їхнє становище
стає ще запеклішим, коли
вони піддаються потужній атаці невідомого
супротивника, що володіє
екстраординарними
здібностями.

КИЇВ ЧИТАЄ

Оголошено прийом рукописів для видання за рахунок міського бюджету
Твори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Видавнича рада при Департаменті суспільних
комунікацій КМДА оголосила прийом рукописів подаються з готовими ілюстраціями.
Кожен автор має особисто подати рукопис (лише
з 1 березня. Подати свої твори ви можете включодин!) у друкованому та електронному вигляді у форно до 30 березня 2018 року.
маті «*.doc». Для прозових творів встановлено обсяг
До розгляду прийматимуться рукописи творів україн- – 100-300 друкованих сторінок А4, для дитячих – 50100 сторінок. Щодо поезії визначено розмір 75-150
ською мовою, які не видавалися раніше окремою книгою і не публікувалися в часописах та в мережі Інтернет сторінок. До пакета документів слід додати авторську
довідку та власноруч написану заяву з контактними
у повному обсязі. У рукописах збірок окремих авторів
даними.
(коротка проза чи п’єси) частка не публікованих творів
Кожен автор має право брати участь у міській проРукописи прийматимуться за адресою: м. Київ,
має становити не менше 70%, а у поетичних збірках –
50%.
грамі лише один раз на три роки. Цього року приймати- вул. Хрещатик, 50-б, 3-й поверх, кабінет № 304, з 10.00
Рукописи краєзнавчого характеру та на історичну те- муться на розгляд поетичні та прозові збірки від творчих до 17.00 (перерва з 13.00-14.00). Довідки за тел.: (044)
матику мають супроводжуватися фаховою рецензією. спілок та громадських організацій.
235-05-15.

ЯРМАРКИ

Де скупитися
Як повідомили «Вечірці» в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, у п’ятницю,
суботу і неділю в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Зокрема 2 березня в місті торгуватимуть в Голосіївському
районі на просп. Голосіївський, 116, на просп. Академіка Глушкова, 25-53, в Дарницькому – на вул. Анни Ахматової, 31, на
перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Деснянському
– на вул. Шолом-Алейхема (в межах вул. Мілютенка та Маршала
Жукова), в Дніпровському – на вул. Гродненській, 1/35-17-а, на
вул. Алма-Атинській, 64-74, в Печерському – на перетині вул.
Л. Первомайського та Мечникова, у пров. Виноградному, 4-6,
в Подільському – у пров. Полковому (в межах вул. Білецької
та Полкової), у Святошинському – на вул. Підлісній, 8, на вул.
Сільській, 16, у Солом’янському – на вул. П. Козицького (в межах
вул. Єреванської та Уманської), на вул. Керченській (в межах
вул. Донецької та Мартиросяна), в Шевченківському – на вул.
Ружинській, 16-18 (біля скверу), на перетині вул. О. Гончара, 65-а
та Б. Хмельницького, 94, на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, на
вул. Ризькій, 1, на вул. Деревлянській, 16-20.
У суботу в столиці ярмаркуватимуть в Голосіївському районі на
вул. Голосіївській, 4-10, на вул. Паньківській, в Дарницькому – на

ВІДПОВІДІ на сканворд від 22.02.2018 р.
вул. Ревуцького, на перетині вул.
П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в
Деснянському – на вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. М. Закревського
та просп. В. Маяковського), на
вул. Лісківській (в межах вул.
Милославської та Радунської),
в Дніпровському – на бульв. І.
Шамо, 2-12, в Оболонському – на
вул. Йорданській, 1-9, в Печерському – на вул. Катерини Білокур, в Подільському – на просп.
Степана Бандери (біля Куренівського парку), в Святошинському
– на вул. Григоровича-Барського, 7, в Солом’янському – на просп.
Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака), в Шевченківському – на
вул. Подвойського, 2-12.
У неділю ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на вул.
Маршала Конєва (в межах вул. М. Ломоносова та В. Касіяна), в
Дарницькому – на перетині вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна,
в Дніпровському – на вул. С. Стальського (в межах вул. Райдужної
та Старосільської), в Печерському – на вул. І. Кудрі (в межах вул.
Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в Солом’янському – на вул. Ф. Ернста,
14-а, в Святошинському – на бульв. Академіка Вернадського, 79, в
Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38.
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Аби реконструювати СІЗО,
Мін’юст розраховує
на інвесторів
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Майже 2500 осіб – стільки в’язнів «прописано»
у СІЗО на Лук’янівці.
На превеликий жаль,
цей ізолятор уже давно
«прославився» своїми
далекими від комфорту
умовами утримання у
камерах.
Як дізналась «Вечірка», серед заарештованих чимало
тих, вину яких ще не доведено
(таких — близько 60 відсотків).
І хоча СІЗО є лише запобіжним
заходом, ув’язнені страждають
через холод, антисанітарію
та інші «сюрпризи» життя у
неволі. Дехто навіть звертався
з позовом до Європейського
суду. І, як наслідок, держава
вже виплатила понад мільйон

євро (в якості компенсації для
позивачів).
Зважаючи на такі проблеми,
заступник міністра юстиції
Денис Чернишов повідомив
про необхідність будівництва
нового ізолятора. Але, як то
кажуть, віз і нині там. Поки в
старих корпусах триває капремонт, представники ЗМІ
побували в камерах, щоб на
власні очі «полюбуватись», як
живуть невільники.
За словами експертів, головну будівлю СІЗО звели ще
в далекому 1859 році. З тих
пір, складається враження,
що тюремні приміщення були
покинуті напризволяще. Принаймні, старі комунікації вже
давно «просяться у запас». Зі
стін сиплеться фарба, на стелі росте грибок. У ніздрі б’є
неприємний запах із камер і
коридорів. Самі в’язні часто

сплять на залізних, у тому числі
й пошкоджених ліжках. В одній
із камер показали термометр —
на ньому всього лише 11 градусів. У деяких приміщеннях
на вікнах узагалі немає скла.
І це при тому, що на вулиці
вдень лише один градус тепла.
А як зігрітися, коли вдарять
морози…
Щоб збудувати нові приміщення, у Мін’юсті планують
залучити інвесторів. Таким
чином, удасться створити додатково понад 110 місць. При
цьому хочуть врахувати норму
площі (4 «квадрати» — на одну
особу), а також повноцінне
природнє освітлення камер,
оновлення інженерних мереж
і фасаду. Загалом мають відремонтувати камери площею
450 м, відновити функціонування лазні, що розташована
на цокольному поверсі. На

Фото Олексія ІВАНОВА

першому – облаштують приймальне відділення, на другому – кабінети начальства,
оперативних працівників,
побутову кімнату та кабінет
лікаря (маніпуляційна).
Камери устаткують необхідним обладнанням — від
кондиціонерів до сучасних
телевізорів. Але це все — лише
плани: наразі питання будівництва нового приміщення
залишається відкритим, зважаючи на скрутну економічну
ситуацію в АТО на Донбасі.

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

У зоні оманливого кохання
 ТИХЦЕМ ВІД РІДНИХ КИЯНКА ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА ВБИВЦЮ!

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Він так мене кохає, що я зможу
його перевиховати», – подумала киянка Настя і вирішила стати
нареченою Володимира, засудженого на 14 років за вбивство. Проте
кохання по той бік колючого дроту
виявилося не таким романтичним,
як у ніжних листах новоспеченого
кавалера...
«БАЛЬЗАМ НА СЕРЦЕ»

Примхлива доля звела Настю з Володею ще
декілька років тому. Тоді їй було всього лише
16, а йому –26. У ролі «свахи» виявився якийсь
Толик. З ним юна красуня познайомилася
завдяки подружкам, які вийшли заміж за
засуджених хлопців. У бесіді з Настею Толя
натякнув: мовляв, усіх справжніх «мужиків»
давним-давно пересадили. А потім запропонував наївній дівчині написати листа до
в’язниці, де Вова вже «мотав строк».
Невдовзі листи із зони так «заласкали»
очі киянки, що вона навіть забула, з ким
має справу. На той час Настя переживала раптову смерть батька. І знайомство з
Вованом стало своєрідним «бальзамом на
серце». Разом із романтичним коханням на
душі киянки прокинулося і відчуття жалю
до свого кавалера-невільника.
Можливо, листування між в’язнем і дівчиною так і залишилося б «паперовим
коханням», якби у їх життя не увірвалася
ще одна смерть. На цей раз уже в Маріуполі: померла Вовкіна бабуся, яка заповіла онукові свою квартиру і приватний
будинок. Відразу ж постало питання: що
робити? Після багаторічної «відсидки» від
тієї спадщини залишилися б одні ріжки та
ніжки. Захищати майнові інтереси на волі
було просто нікому, оскільки батьки в’язня
давно померли.
Після довгих роздумів Настя, нарешті,
вирішила познайомитися зі своїм кавалером. Під час зустрічі побачила Володю саме
таким, яким і уявляла –високим, струнким,
симпатичним... Зачарована такою приємною
зовнішністю, юна киянка дивилася на нього
крізь тьмяне тюремне скло як на казкового
принца. Найбільше вражали чорні як смола
очі: вони притягували до себе магнітним

поглядом. Ось так дівчина і зрозуміла, що
вона – єдиний промінь надії в темному
царстві в’язниці.
Церемонія реєстрації шлюбу проходила
у кімнатці, де ледь помістилися наречені,
працівник ЗАГСу і представник в’язниці.
Головними подарунками з боку тюремного
начальства стали триденний «медовий місяць» і старе залізне ліжко у кімнаті для тривалих побачень. Ось у таких «романтичних»
умовах молоді й провели 72 години щастя,
причому під невсипущим оком охоронців...
Ні музики, ні фотозйомки, ні радісних
криків «гірко» на тюремному весіллі не було.
Та й бути не могло. Не судилось молодим
веселитися у колі рідних і близьких. Адже
до свого нареченого дівчина відправилася
нишком від мами і бабусі. Перед від’їздом
лише обмовилася, що кілька днів погостює
у своєї подруги. Про те, хто ж це за «подруга» в Києві дізналися лише після того,
як побачили свідоцтво про реєстрацію
шлюбу на зоні...
Те «весілля» стало великою сімейною
трагедією для родичів. Особливо після того,
як дізналися: за що ж саме новоспечений
зять «сидить». Як з’ясувалося, Стаття у нього
дуже «важка»: убив сусіда, а потім у землю
зарив і листям присипав. А на суді сказав,
що захищався: мовляв, якби не я його, то
він –мене… Проте щаслива Настя у Вові
душі не чаяла, тягаючи у в’язницю сумки
із продуктами.

У перші «післявесільні» дні рідні з Настею
навіть розмовляти не хотіли. Але сімейний
бойкот тривав не довго: дивлячись на душевні страждання доньки, мати, бабуся і
сестра Насті були змушені змиритися. А
тим часом, молодята часу не гаяли. Володя
передав коханій генеральну довіреність, за
якою вона отримала право розпоряджатися
його спадщиною на свій розсуд. Маріупольську квартиру продали за 13 тисяч доларів.
Частину коштів довелося витратити на
погашення боргів за комунальні послуги.

ВОНА ІНШОМУ
ВІДДАНА...

Зважаючи на прохання Насті, у пенітеціарній установі їй надали спецдозвіл на те,
щоб чоловіка перевели ближче до Києва.
Зроблено це було вельми до речі. Бідний
в’язень у той момент уже був на межі смерті.
«Дружки»-співкамерники над ним досить
часто знущалися: відбирали не лише їжу, а
й одяг. Коли молода дружина знову приїхала на побачення, чоловік виявився майже
повністю голий: в одних трусах і капцях.
Довелося його знову одягати, взувати і
відгодовувати...
Після того, як Володю перевели до зразково-показової Білоцерківської колонії, він
подав прохання про президентське помилування. Тюремне начальство не заперечувало. Адже до кінця заслуженого терміну
залишилося лише три роки «з хвостиком».

Та й одруження на поведінку ув’язненого
впливало добре. У нього виникли стимули
для отримання додаткового побачення,
з’явилася і відповідальність перед близькою
та дорогою людиною.
Здавалося б, після стількох років випробувань Насті залишалося лише радіти і
чекати. Але не тут-то було! Молода жінка
вже перестала бути тією романтичною
дівчиною, яка довірливо розвішувала свої
вуха на щедрі «зеківські» компліменти.
Та й сам Володька дивився на свою половину не з таким побожним трепетом,
як раніше. Іноді дозволяв такі «жарти»,
що у Насті пропадало всяке бажання до
нього приїжджати. Наприклад, одного
разу дозволив іншому засудженому не
просто поговорити з нею по телефону,
але і навіть... обматюкати.
Проте, мабуть, найбільше молоду дружину «добила» фраза чоловіка: «Що мені
робити на волі, навіть не уявляю». Що не
кажи, а десять років, проведені за колючим
дротом, зробили свою «зеківська» справу...
Чим більше Настя дізнавалася про свого чоловіка, тим менше він їй подобався.
Незважаючи на близьку відстань, молода
жінка віддалялася від нього все далі й далі.
Колишнє кохання швидко згасало, не залишаючи в душі слідів від романтичних спогадів. І Володька це скоро відчув. В одному з
останніх листів до коханої він так і написав:
«Я відчуваю, що все йде до розлучення».
– Нам його, звичайно, шкода, – розповідає бабуся Насті. –Але ж наразі внучці – не
шістнадцять. На світ вона дивиться вже
по-іншому. Раніше ми їй втовкмачували, що
цей шлюб узагалі щасливим бути не може.
А тепер, вона і сама зрозуміла...
Тим більше, що у житті Насті з’явився
Андрій. Він високий, стрункий, симпатичний. На відміну від Вовки новий кавалер не
тільки молодший, а й розумніший. Отримав
вищу освіту. Але найголовніше – в іншому:
він на волі! І з ним можна зіграти прекрасне
весілля, без колючого дроту і «триденного»
медового місяця.
Отож, Настя й вирішила подавати на
розлучення. А ось її жалісливій мамі довелося виконувати роль тещі до закінчення
терміну «відсидки» свого нещасного зятя:
Олена Юріївна повинна йому або гроші
повернути, або квартиру придбати....
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Імена,
освячені подвигом
Микола ПАЦЕРА

ПИТАННЯ РУБА

Коли відкриють
«Львівську браму»?
 ПІД ЛЬВІВСЬКОЮ ПЛОЩЕЮ,
НА 90-МЕТРОВІЙ ГЛИБИНІ,
ПОНАД ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ТОМУ
ЗАКОНСЕРВОВАНО МАЙЖЕ ГОТОВУ
СТАНЦІЮ МЕТРО
Олег ПЕТРЕНКО

Нещодавно підбито
підсумки Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу
на кращий проект
Національного меморіального комплексу
Героїв Небесної Сотні,
переможцями якого
стали архітектори Ірина
Волинець та Марія
Процик.
Участь у конкурсі взяли 65
робіт архітекторів із 12 країн
світу, зокрема й України. Для
об’єктивності вибору всі вони
були представлені анонімно.
Кожен проект включав два
планшети з кресленнями і
візуалізацією, фотографії
архітектурного макету або
скульптурної моделі, фотографії колажу матеріалів,
пропонованих для використання, і пояснювальну
записку.
За результатами засідання
міжнародного журі з дев’яти фінальних проектів було
визначено лауреатів. Третє
місце отримало німецьке архітектурне бюро із Дрездена
Atelier Schmelzer. Weber.
Другу премію також отримало німецьке архітектурне
бюро із Гамбурга.
А перемогу присудили архітектурному бюро MIstudio
у складі Ірини Волинець
та Марії Процик, яка зараз
проживає у Ротердамі (Нідерланди). Із ними «Вечірка»
познайомилася одразу після
оголошення переможців.
Марія Процик розповіла,
що з Іриною вони познайо-

Змінилося три інвестори, які в різні часи
зголошувалися прокласти ескалатори і
звести вестибюлі «Львівської брами», а у
винагороду – забудувати площу та сквер
своїми об’єктами комерційного ґатунку.
Саме в останніх – причина ускладнень.

милися і потоваришували під
час навчання в одній групі
Національного університету «Львівська політехніка».
Після закінчення вузу разом
створили архітектурне бюро
MIstudio, початкові літери
якого символізують їхні імена – Марія та Ірина. Першим їх спільним конкурсним
проектом стало створення
громадського простору для
Андріївського узвозу у Києві.
– Ідея створення меморіалу виникла у нас обох
під час обговорення подій,
які відбувалися на Майдані
Незалежності в період Революції Гідності, – розповіла
Марія. – Тож коли в жовтні
минулого року ми дізналися
про конкурс, не вагаючись
подали заявку на участь у
ньому. Ми малювали різноманітні ескізи і обмінювалися ними через Інтернет,
оскільки вже мали досвід
такої роботи, даючи поради одна одній та шукаючи
спільні архітектурні рішення.
Одразу вирішили відмови-

тись від монументалістики і
створити просторову модель,
яка гармонійно впишеться в
місцевий ландшафт».
Ірина Волинець додала, що
для учасників конкурсу спеціально проводили екскурсію
по вулиці Інститутській, під
час якої вона робила знімки та детальні прив’язки до
місцевості, якими потім ділилася з Марією. Архітектор
детально ознайомила нас із
їхнім проектом.
– Сам комплекс є криволінійним шляхом, що символізує нелегкі етапи боротьби
українського народу за свободу, – сказала співавтор проекту. – На його початку, з боку
Майдану та Хрещатика, розташована меморіальна стела,
яка аркою врізається в пагорб.
Плита за плитою, на яких викарбувані імена кожного з
Небесної Сотні, накладаються
одна на одну, створюючи суцільну стіну, яка є символом
української єдності. Міст над
Алеєю Героїв Небесної Сотні
є умовною межею початку

нового простору – паркової
зони. Ідея створення алеї, по
обидві сторони якої висаджені
липи, підкреслює особливу
атмосферу меморіалу, а 107
дерев вздовж неї нагадують
нам про таку ж кількість загиблих. У кінці алея відгалужується та відмежовує місце
тиші і мовчання, де збережена
існуюча каплиця.
Символічним завершенням меморіального шляху
є сад, який створює місце
відпочинку між майбутнім
музеєм Революції Гідності
та Міжнародним центром
культури та мистецтв. Мета
меморіалу – нагадати про
швидкоплинність людського
життя у прагненні до кращого.
Водночас алея створюватиме
новий зелений громадський
простір відпочинку для відвідувачів та покращуватиме
пішохідні зв’язки Хрещатика
та Маріїнського парку.
Над проектом дівчата працювали понад півтора місяці.
На будівництво комплексу
відводиться один рік...

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ

Стратегія столичного комфорту
Ніна ГУЦУЛ

Чим більше розбудовується Київ,
тим вимогливіше ставляться
його мешканці до формування
публічного простору, покликаного гармонійно поєднуватися
зі щедротами, якими природа
нагородила наше місто. Унікальний ландшафт, його розлогі
зелені зони і водойми належить
не лише зберегти, а й зробити
максимально зручними для
киян.
Тільки в 2017-му році комунальним
об’єднанням «Київзеленбуд» оновлено
120 парків і скверів, висаджено 120 тисяч дерев і кущів та 12 мільйонів квітів,
встановлено понад 50 арт-об’єктів. А в
рамках програми «Обери дерево для
Хрещатика» висаджено 10 дерев, стійких
до зростання у межах тротуарної частини
вулиці. За підсумками онлайн-голосування кияни оберуть, які саме дерева
ростимуть у центрі столиці...
Логічним продовженням такої діяльності з прицілом на майбутнє стало ухвалення торік проекту «Стратегії розвитку
«КО «Київзеленбуд» на 2017-2021 роки»

Фото Олексія ІВАНОВА

ДУМКИ ВГОЛОС
Михайло НАКОНЕЧНИЙ, генеральний
директор КО «Київзеленбуд»:
– Наше об’єднання – це 10 районних підприємств із
утримання зелених насаджень, 3 лісопаркових господарства, міський декоративний розсадник «Теремки», міська
станція захисту зелених насаджень. Понад 2000 працівників
оновлюють зелені зони, підтримують чистоту та належний
стан територій, формують інфраструктуру, арт-простір та майданчики для
мистецьких проектів. Завдяки зусиллям наших працівників взірцевим парком
столиці минулого року можна вважати «Оболонь» в урочищі «Наталка».

– «Екологічно. Інноваційно. Комфортно»,
в рамках якого заплановано збільшення
кількості зелених насаджень та об’єктів
природно-заповідного фонду, будівництво
насосних станцій та поливо-зрошувальних систем, будівництво пелетної лінії
для переробки листя та гілля, створення
креативного арт-простору, відкриття
сучасних work-out-майданчиків тощо.
Екологічно – тому що взято курс на збільшення кількості вічнозелених насаджень,
використання багаторічних декоративних
трав і злаків у ландшафтному дизайні.
Інноваційно – через використання
широкого спектру сучасних технічних
засобів, вирощування в розсаднику «Те-

ремки» та оранжерейних господарствах
рослин, стійких до зростання в умовах
мегаполісу.
Комфортно – тому що передбачено
відкриття сучасних спортивних і дитячих
майданчиків, бігових і велодоріжок, лав
із вбудованими сонячними батареями
та USB-портами...
Важливим кроком у сфері екологічної
політики столиці стане впровадження
нинішнього року Водної стратегії 20172025 років. Її завдання – збереження
водних об’єктів міста і поліпшення їх
стану, створення нового громадського
простору біля водних об’єктів для активного відпочинку киян та гостей столиці.

Територія, про яку йдеться, належить до охоронної зони заповідника «Софія Київська». І будівництво тут суттєво обмежене: за погодженнями
щодо зведення торгово-розважального і готельного
комплексів, тим більше з підземними паркінгами,
як це передбачено інвестпроектом, слід їхати ледь
не до ЮНЕСКО.
Двоє третього не чекають, – вирішили у транспортній комісії Київради і запропонували винести
на розгляд постійно діючої конкурсної комісії із
залучення інвесторів пропозицію щодо перегляду
умов інвестиційного договору. Адже законодавчі
обмеження не стосуються будівництва найбільш
похилого тунелю-виходу з вестибюлем.

– Багато років громада є заручником бізнесових інтересів підприємців, які ще 2006-го уклали
інвестдоговір. Для киян пріоритет – відкриття
станції, а не торговий центр над нею. Тож, вочевидь, потрібно завершувати будівництво за кошти
бюджету. А інвестор, якщо йому вдасться згодом
погодити зведення там торгового центру, зможе
компенсувати місту вкладені кошти, – вважає
депутат Київради Олексій Новіков.
А директор Департаменту транспортної
інфраструктури Сергій Симонов пропонує
домовлятися з урядом про фінансування робіт за
рахунок старих боргів Києва перед держбюджетом.
Як, приміром, це зроблено з двома іншими інфраструктурними проектами – добудовою Подільсько-Воскресенського моста і метро на Виноградар.
– Нам кажуть: узгоджуйте з ЮНЕСКО. Але щоб
звертатися до ЮНЕСКО, треба щось мати. Хоча б
проект. А щоб проектувати, потрібні землевідведення, конкретні межі ділянки. Без цього ніхто
жодної печатки не поставить. Добудова станції вкрай
необхідна. Але це залежить не від нас. Починати
треба зі зняття мораторію на забудову. І це має бути
ініціатива міста, – виправдовується представник
фірми-інвестора ТОВ «Коніка» Віталій Чернов.
За словами директора Дирекції будівництва КП
«Київський метрополітен» Олександра Охотнікова,
на добудову «Львівської брами», включаючи закупівлю ескалаторів, наразі треба мільярд гривень
(15-18 мільйонів на проектні роботи і 980 на власне
будівельні) та 2,5-3 роки.
Цікаво, що свого часу називалися значно менші
цифри – 80 мільйонів наприкінці 90-х, 300 – десять
років тому… Не дивуйтеся: будівництво заморозили 1996-го, коли саме запровадили гривню. За
цей час наші гроші девальвували у п’ятнадцять
разів, а відкриття «Львівської брами» подорожчало
тільки удванадцятеро.

ДО РЕЧІ
У Києві є ще одна законсервована станція метро
– «Теличка» (у перших проектах «Наддніпрянська»),
розташована на березі Дніпра під естакадою Південного мосту – за станцією «Видубичі». Її відкриття – у далеких планах: після забудови тутешньої
промзони житлово-офісною нерухомістю.
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Ті, хто дарує надію

Ніна ГУЦУЛ

Коли людина раптом дізнається про свій онкологічний
діагноз, на неї навалюється
вантаж негативних думок
і емоцій – чому таке сталося? Можливо, це помилка,
чи можна вилікуватися, як
тепер жити?
Звичайно, самостійно перемогти підступну хворобу дуже важко.
Бажано мати однодумців не лише
серед лікарів-онкологів, а й тих, хто
сам зміг побороти рак і надихає на
це інших. Такі люди є.
Двічі перехворіла на рак і двічі
перемогла підступну хворобу молода жінка Інеса Матюшенко. Після
таких складних випробовувань долі
вона забажала підтримати «онкоодужуючих» (так вона називає всіх
тих, хто бореться з цією хворобою). Це спонукало Інесу створити
соціальний проект CanceL-R (від
cancer – рак, і cancel – відміна),

хоча б невеликого, але свого приміщення, де можна було б збиратися,
проводити лекції, майстер-класи
тощо. Також потрібна хоча б невелика сума на витратні матеріали, не
кажучи вже про такі «приємності»,
як чай, печиво, фрукти.
Попри досить різноманітну
діяльність, активісти CanceL-R
аж ніяк не вважають, що можуть
охопити своєю увагою всіх «онковиздоровлюючих», тому залюбки
співпрацюють із ініціаторами
інших споріднених проектів. Наприклад, волонтеркою Ташею Шапіро, яка п’ять років тому переборола захворювання, заснувавши
проект «Мами і доньки», в рамках
якого проводяться фотосесії для
онкоодужуючих діток та їхніх
матусь. А Дарина Брикайло та
Анна Узлова запустили проект
Soul Sisters, який має на меті онмета якого – змінити ставлення копросвіту й підтримку пацієнтів
суспільства до онкології, довести, та їх рідних.
що й такими захворюваннями люІнший напрям – упроваджендина може жити активним життям. ня культури такої підтримки –
Благородна мета виявила в мо- як професійної психологічної і
лодої жінки неабиякі організаційні соціальної. Ініціатори проекту
здібності. Тільздійснили випуск
серії футболок із
ки за останній
Ініціатори проекту
оптимістичними
час вона та її
здійснили випуск серії принтами. Таку футоднодумці –
активісти профутболок із оптимі- болку можна приекту CanceL-R
стичними принтами дбати через Фейсбук
і волонтери
та подарувати тому,
організухто наразі перебуває
вали майстер-класи у Націо- в процесі лікування, або купити і
нальному інституті раку, по- носити всім, хто таким чином задарували бажаючим шапки хоче висловити «онкоодужуючим»
(після хіміотерапії та крапельниць свою солідарність.
у хворих випадає практично все
Мабуть, знайдуться песиміволосся), запропонували манікюр сти, які вважатимуть, що такими
усім охочим онкохворим, прове- і подібними культурно масовими
ли заняття зі скелелазіння, йоги, заходами побороти рак неможливо.
вивчення англійської…
Та Інеса і її однодумці продовжуНа жаль, поки що така потрібна ють свою справу: підтримують
хворим на рак допомога тримаєть- «онкоодужуючих» в їх нелегкій
ся, що називається, «на голому енту- боротьбі з раком, щедро діляться
зіазмі» Інеси та її однодумців. А їм, своїм оптимізмом і дарують надію
аби краще працювалося, хотілося на краще.

ВІДЗНАКИ

Уперед, за Оскаром…
медичним!


ВІДЗНАКУ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА ПРИСУДЖУВАТИМУТЬ У ШЕСТИ
НОМІНАЦІЯХ

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

100 тисяч гривень — таку суму отримають
кращі вітчизняні медики 9-го серпня у
день свого небесного покровителя. Окрім
грошової нагороди їм також вручатимуть
«Орден Святого Пантелеймона».
Як дізналась «Вечірка», вперше таку нагороду започаткували у Мінохороні здоров’я. Таким чином, у
2009 році й появилась заохочувальна відзнака «Хрест
Пантелеймона Цілителя». З часу її заснування було
нагороджено більше двадцяти видатних вчених,
лікарів, представників духовенства громадських і
благодійних діячів.
У 2017 році замість міністерської відзнаки запровадили громадську — «Орден Святого Пантелеймона». Нова нагорода присуджуватиметься у
таких номінаціях: «Найкращий лікар»; «Найкращий
медичний працівник»; «Новатор охорони здоров’я»;
«За досягнення в міжнародному співробітництві в
охороні здоров’я»; «Взірець служіння суспільству».
Як показує досвід, такі нагороди «світять» людям
середнього і літнього віку. У зв’язку з цим було вирішено запровадити «Медаль Святого Пантелеймона»,
якою нагороджуватимуть молодих медичних працівників віком до 35 років. Враховуючи, що конкурси
мають всеукраїнські масштаби, кожен із 25 регіонів

повинен подати по шість кандидатів. Так, у столиці
цим питанням безпосередньо займатиметься Київська регіональна рада відзнаки, яка здійснюватиме
конкурсний відбір серед міських медиків.
— «Орден Святого Пантелеймона» — це нагорода,
що вже стала своєрідним
«медичним Оскаром» для
відзначення найкращих
фахівців у цій сфері, —
розповідає голова Київської регіональної ради
відзнаки, гендиректор
медичного об’єднання
«Київська стоматологія» Віталій Мохорєв. — Загалом участь у конкурсі братимуть 130 кандидатів з
усіх областей України. Перший відбір конкурсанти
проходять на рівні регіональних рад. А вже потім
таємним голосуванням визначатимуть тих, чиї
кандидатури розглядатимуть на всеукраїнському
рівні — у Поважній раді відзнаки…
Право на висунення своїх кандидатів мають
громадські організації у галузі охорони здоров’я,
лікувальні заклади (незалежно від форм власності),
наукові медустанови та медичні заклади. Як стало
відомо нашому кореспондентові, регіональні ради
відзнаки вже завершують прийом документів від
усіх бажаючих. Остаточне рішення щодо номінантів
буде ухвалено до 9-го серпня 2018 року.

ОПИТУВАННЯ

Медична реформа:
що думають кияни?
Ніна ГУЦУЛ

Чи обрали вже кияни свого сімейного лікаря? Як вони
оцінюють стан медобслуговування в столиці? Чи вважають потрібною медреформу? Що взагалі про неї знають
і яких змін чекають? Ці та інші запитання ставили перед
мешканцями столиці співробітники Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) у ході репрезентативного опитування.

Як пояснив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто,
в перебігу цього процесу застосовувався метод телефонних інтерв’ю
з використанням комп’ютера. Заради отримання об’єктивної картини для опитування було розроблено стратифіковану, випадкову
двоступеневу вибірку з квотним відбором на останньому ступені.
Результати дослідження не стали сенсацією: загальна оцінка рівня
медобслуговування в столиці, яку висловили кияни, невисока. Хоча
40% респондентів вважають цей рівень як середній, водночас дуже
погану або погану оцінку дали 33%, а дуже добру або добру – лише
15%. Утім, заради об’єктивності відзначимо, що негативна думка
певною мірою могла формуватися під впливом отриманої зовні
(наприклад, від інших людей чи ЗМІ) інформації, адже оцінки тих,
хто останнім часом користувався меддопомогою і тих, хто цього
не робив, майже не відрізняються.
Серед киян переважає думка, що якість медпослуг у столиці за
останні 2 роки або залишилася незмінною (41% опитаних), або
погіршилася (34%). Про покращення говорили лише 12% опитаних. Погіршення ситуації відзначили 27% тих, хто звертався по
меддопомогу 1-2 рази на рік, 38% – звертався кілька разів на рік і
48% – звертається постійно.
До послуг державних лікарень звертаються вдвічі частіше, ніж до
приватних медичних закладів. До перших – 64%, до других – 35%.
Якість отриманих при цьому медичних послуг разюче різниться:
високі (4 та 5 балів за п’ятибальною шкалою) виставили близько 93%
пацієнтів приватних закладів, а державних – лише 47% .
Більшість (56%) тих, хто звертався до державних медичних закладів, у той чи інший спосіб платили за надані послуги готівкою – за
квитанцією чи без неї, благодійним внеском, подарунком тощо.
Втім, варто звернути увагу й на такий красномовний факт: кожен
десятий із пацієнтів приватних медзакладів вказав, що здійснював
оплату послуг готівкою та без квитанції.
Показово те, що більшість опитаних киян (близько 61%) і дотепер
не знають, хто є їхнім сімейним лікарем. Ще 28% знають лікаря,
але поки не уклали з ним контракт (це зробили лише близько 11%).
Одним із позитивних моментів можна вважати те, що переважна
більшість (65%) опитаних оцінили реформу системи охорони здоров’я
як нагальну справу. Ще 17% вважають її потрібною, але не терміновою. Проти реалізації медичної реформи висловилися лише 9%
опитаних, і ще стільки ж не визначилися. Негативне ставлення до
реформи більш поширене серед людей старшого віку (18% – проти).

КОМЕНТАР
Максим ПАРАЩЕВІН, експерт Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька КУЧЕРІВА:
– Переважна більшість респондентів вважають, що реформа медичної галузі необхідна.
Водночас кияни мають доволі туманне уявлення
про те, що необхідно змінювати і не особливо
цікавляться цим. Зокрема, було поставлено
запитання, які саме зміни з реформи охорони
здоров’я можуть назвати респонденти. І ось,
що з’ясувалося: про введення референтного
ціноутворення на лікарські засоби знають лише 3,8 % опитаних,
про створення центрів громадського здоров’я в кожній області –
1,4%, про введення суворого контролю над громадськими фондами,
що використовуються для будівництва сучасного діагностичного
комплексу для дітей «Охматдит» – 0,5 %. А про надання субсидій на
медпослуги внутрішньо переміщеним особам узагалі не чув ніхто
з респондентів. Тож працювати є над чим.

СПОРТ-ТАЙМ
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Василь ЛОМАЧЕНКО::

«Навіть поразка приносить
чимало користі»

Олександр ПИРЛИК

Нещодавно одному з
найяскравіших боксерів
сучасності Василю Ломаченку виповнилося
30 років.
Пояс чемпіона світу він здобув
уже у третьому бою на професійному рингу, а до того мав феноменальні здобутки в аматорському
боксі – два титули олімпійського чемпіона, дві перемоги на

чемпіонатах світу і
чемпіонське звання на Євро-2008.
Здається, що іще
потрібно професіоналу? Але у Василя на це є одна
багатозначна відповідь – спортсмен
прагне довести, що
він найкращий.
– Як ви потрапили до боксерського залу, Василю?
– Завдяки моєму
батькові. Спершу він
не прагнув, аби я був
професійним боксером, а просто
виховував справжнього чоловіка.
Тому з ранніх років я не лише
боксував, але й займався веслуванням, футболом та самбо. А
ще ходив на танці. Відверто кажучи, я їх ненавидів, але батько
погрожував, що виставить мене
за двері боксерського залу, якщо
не танцюватиму. Я йому вдячний:
здобуті навички не були марними, часом використовую деякі
па у рингу.
– Коли вперше вийшли у
ринг?

– У шкільні роки тато не виво- потрібно зробити набагато більзив мене навіть за межі Одеської ше. Сказати, що був розчароваобласті. Виступав здебільшого в ний, – не сказати нічого. Не міг
чемпіонатах міста, та й то не на стримати сліз. Але, як відомо,
всіх. Іншими словами, він беріг чоловіки не плачуть, вони просто
моє бажання боксувати. Отже, я не засмучуються.
«наситився» боксом у дитинстві,
– Того ж року ви стали чемпітому, ставши дорослим, завжди оном Олімпіади. Чому ще тоді
виходив на ринг «голодним». А не скористалися можливістю
свій перший бій провів на між- перейти з аматорів до профенародному турнірі «Надія». Бився сіоналів?
– На Іграх я впевнено переміг
з хлопцем, на 2 роки старшим та
на 5 кілограмів важчим. Той бій я у чотирьох поєдинках. Не скавиграв, але нам «зробили» нічию, жу, що було легко, але надмірної
аби хоч трохи втішити мого супро- складності не відчув. А щодо противника…
фесіоналів… Так,
– Уперше
я отримав багато
про вас заго- Маю улюблену
пропозицій від
ворили 2007 приказку, яку
промоутерських
року, коли на часто повтокомпаній, але
чемпіонаті сві- рював великий
батько порадив
ту в американтрохи почекати
Майк Тайсон: «Коли ти і набратися досському Чикаго
перемагаєш – друзі діз- віду. Зрештою те
здобули срібло,
наються, хто ти. Коли рішення стало
хоча значно переважали свого програєш – ти дізнаєшся, правильним, і
суперника…
зараз я це розухто твої друзі»
– Так, той бій
мію як ніколи…
з росіянином Альбертом СелімоМені пощастило змагатися за
вим був для мене багато в чому титул інтерконтинентального чемвизначальним. Я зрозумів, що не піона WBO, де я переміг нокаутом
все залежить лише від здібнос- «міцного горішка» – мексиканця
тей. Аби тобі віддали перемогу, Хосе Раміреса. Це дало неабиякий

CКАНДАЛ

Чи відправлять аматорський
бокс у нокаут?


СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКІСТЬ ОБГОВОРЮЄ ПРОБЛЕМУ – ВИКЛЮЧЕННЯ
БОКСУ ІЗ ПРОГРАМИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

Олександр ПИРЛИК

Виконком МОК розглянув питання і виніс
досить скандальне рішення про те, що
один з ключових видів може втратити
олімпійський статус і бути викресленим з
програми Ігор-2020 у Токіо. Як повідомив
президент МОК Томас Бах, у виконкомі
вкрай стурбовані тим, як управляється
AIBA.
«МОК залишає за собою право вивчити питання
включення боксу в програму Всесвітніх юнацьких
ігор в Буенос-Айресі в 2018 році і Олімпійських ігор у
Токіо в 2020 році» – йдеться у заяві виконкому МОК.
Пан Бах нагадав, що претензії до федерації були
висловлені ще в грудні 2016 року. Тодішній президент
AIBA У Цзінго, який керував аматорським боксом з
2006 року, як вважали в МОК, міг бути причетний
до зникнення $ 10 млн.
Але все ж складнощі з фінансуванням діяльності
AIBA не належать до числа головних претензій з боку
МОК. Там куди більше незадоволені тим, що в кінці
січня AIBA вирішила призначити тимчасово виконуючим обов’язки президента узбецького підприємця
Гафура Рахімова. Якого міністерство фінансів США
назвало «одним із провідних представників злочинного світу своєї країни».
Жорсткість позиції МОК зрозуміла, якщо врахувати, що список претензій тепер значно ширше.
Федерації також пригадали і моменти вкрай сумнівного суддівства боксерських матчів, і недоліки в
боротьбі з допінгом, і все ті ж фінансові складності.
Зокрема у комітеті вважають, що ряд боїв на Іграх
2016 в Ріо-де-Жанейро судили нечесно.
У AIBA є час до 30 квітня, щоб представити МОК
свій план щодо виходу з кризи. Якщо він не задовольнить олімпійський комітет, то Ігри 2020 пройдуть
без одного з найстаріших видів єдиноборст. Нагадаємо, бокс було включено у програму Олімпіади в

1904 р. і з тих пір боксери пропустили лише одну з
них у 1912 році.
Тим часом боксерська гормадскість уже встигла
відреагувати на можливе виключення:
Олександр Усик, чемпіон світу за версіями
WBO і WBC в першій важкій вазі:
– Олімпійські ігри – були вершиною аматорського
боксу. Для кожного спортсмена піднятися на найвищий щабель неабиякий мотиватор працювати,
тренуватися, мріяти. Бокс зробив мене тим, ким я є
зараз, і таких, як я – мільйони. Сподіваюсь, рішення
МОК буде максимально виваженим.
Дмитро Сосновський, головний тренер збірної
України з боксу:
– Звинувачення у бік AIBA йдуть через гроші й
корупцію. Тож нехай керівництво організації й дає
відповідь. Але до чого тут тренери і сам вид спорту –
бокс? Якби нас звинувачували в іграх на тоталізаторі,
або в продажу поєдинків та вживанні боксерами допінгу, тоді так, винні ми – тренери і самі спортсмени.
Але якщо ми не має до цього ніякого відношення, і
вони кажуть: «Давайте закриємо спорт!». Покарання
повинні нести лише винні персоналії, а забирати
мрію у сотні тисяч чесних спортсменів черз примхи
корупціонерів – це чистої води абсурд.

поштовх до подальшого спортивного зростання.
– Наступний бій проти Орландо Салідо вже був чемпіонським.
Чому перемогу святкував ваш
суперник?
– Мені не хочеться виправдовуватись, але очевидно було, що
мексиканець вів «брудний» поєдинок, завдаючи ударів по печінці
та нирках, а часом і нижче пояса.
Але у тому двобої я аж ніяк не
був «хлопчиком для побиття». Ми
відбоксували усі 12 раундів, але
судді віддали перемогу опоненту.
– Відтоді ви не знаєте поразок. Чи важко знаходити мотивацію для подальшого вдосконалення?
– Навпаки, відчуття, що перемагаю найкращих, лише підживлюють. Для мене важливий
сам процес. Мотивація тут одна –
я ненавиджу програвати. Але, якщо
так трапляється, мене це ще більше
заводить, прагну реваншу. Маю
улюблену приказку, яку часто повторював великий Майк Тайсон:
«Коли ти перемагаєш – друзі дізнаються, хто ти. Коли програєш – ти
дізнаєшся, хто твої друзі». Тому
навіть поразка може принести
надзвичайно багато користі.

ФУТБОЛ

Київрада виділила
гроші на організацію
фіналу Ліги чемпіонів
Внесено зміни до міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» та виділено 25 мільйонів
гривень з міського бюджету на організацію фінальних
матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 2017/2018.
– Ці кошти мають бути витрачені
лише на речі, пов’язані з інфраструктурою, безпекою та благоустроєм.
Решту витрат бере на себе УЄФА.
Аби ці 25 мільйонів уже почали використовувати за цільовим призначенням, ми сьогодні прийняли зміни
до міської цільової програми «Молодь
та спорт столиці» на 2016-2018 роки.
Це фактично дає старт початку робіт з
боку міста, – зазначив депутат Київради
Андрій Странніков.
Київський міський голова Віталій Кличко звернув увагу, що до
початку спортивного свята залишилось лише три місяці, тому заплановані заходи мають бути виконані своєчасно, відповідально та
якісно, а також доручив усім керівникам структурних підрозділів
КМДА, задіяних у підготовці чемпіонатів, невідкладно визначити
слабкі місця та проблеми, на які варто звернути увагу.
– Фінал Ліги чемпіонів УЄФА наше місто прийматиме вперше.
І ми повинні все зробити на найвищому рівні і бездоганно. Для
цього наша команда має відпрацювати професійно і злагоджено, –
підкреслив Віталій Кличко. – Досвід проведення «Євробачення» в
2017 році показав, що Київ здатен організовувати великі міжнародні
події на високому рівні. Тож столиця має нагоду в травні довести
це ще раз…
Аби свято було комфортним не лише для гостей столиці, а й
для киян, міський голова звернув увагу на необхідність завчасно
інформувати мешканців міста про заплановані події, можливі
перекриття доріг та зміну руху транспорту.
Також Віталій Кличко зазначив, що столична влада має подбати
про комфорт осіб із особливими потребами, які виявлять бажання
відвідати заходи. Тож на локаціях публічного перегляду матчів
мають бути обладнані спеціальні зони для таких уболівальників,
а соціальні служби повинні забезпечити людей із особливими потребами спеціальним транспортом.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2017/18 відбудеться 26 травня
в Києві.

22 ПАРК КУЛЬТУРИ
АНОНС

У столиці з’явився
новий театр
сучасного танцю
 ЙОГО ПЕРШОЮ
ПРЕМ’ЄРОЮ СТАНЕ
БАЛЕТ «АВТОР»
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Юна киянка має шанс
поїхати до Сан-Ремо


В СТОЛИЦІ ОБРАЛИ ПРЕДСТАВНИЦЮ В НАЦІОНАЛЬНИЙ ФІНАЛ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСУ
Фото Олексія ІВАНОВА

Марія КАТАЄВА

Марія КАТАЄВА

Ukrainian Dance Theatre заснувала екс-солістка «Київ модерн-балету», хореограф Анна Герус. До
відкриття проекту вона поставила історію про письменника, яку
покажуть публіці 3 та 4 березня
на сцені Молодого театру.
Сьогодні побачити сучасний танець
можна лише на виставах «Київ модерн-балету», в яких простежується авторський
стиль його керівника, Раду Поклітару, або
ж на фестивалях чи конкурсах. Змінити
цю ситуацію обіцяє новостворений театр
Ukrainian Dance Theatre.
– Наша унікальність у відкритості
експериментам та новизні. Хочеться
познайомити глядачів зі світом сучасного танцю, який дуже різноманітний.
Для мене це майданчик для незалежних
проектів. Водночас зрозуміла, що не
прагну створити авторський театр. Хочу
запрошувати до співпраці талановитих
хореографів, які бажають реалізувати
себе. Також це можливість розвиватися
для професійних артистів, – поділилася
хореограф Анна Герус.

Найближчі місяці вже розплановані.
У квітні театр представить програму
«Епізоди» з міні-вистав різних хореографів, а в травні-червні – одноактний
балет киянки Альони Вертегел. Сцену
для вистав нового проекту надав Молодий театр.
– Ми прийшли дізнатися, скільки
може коштувати оренда. І Андрій Білоус
(художній керівник Молодого театру –
ред.) одразу відгукнувся на нашу пропозицію. Він був на прем’єрі «Варіацій
життя» у Франка, йому сподобалося. Та
запропонував зробити спільний проект,
– пригадує засновниця театру.
Вже на вихідних глядачі мають змогу
оцінити два одноактних балети Анни
Герус. Один із них – «Варіації життя»
– показували минулого року в рамках
прем’єр «Київ модерн-балету». Його тема
абстрактно-філософська: чи є початок
життя і його кінець, безкінечні варіативності, інші форми буття і паралельні світи.
Друга постановка – «Автор» – нова і має
конкретний сюжет. Письменник пише
роман за мотивами власного минулого.
В якийсь момент творчість так захоплює
його, що стає неможливим відокремити
правду від фантазії.
– В центрі вистави – питання творчості. Якось з чоловіком ми обговорювали
Гоголя, Ботічеллі, гадали, як вони могли
знищити свої творіння. Тоді зародилася
ідея «Автора». Письменник – це образ
творця, який не може не творити. Але,
якщо автор не готовий, творчість його
поглине, – говорить Анна Герус.
Хореографія створена у contemporary
та неокласичній техніці. У постановці
звучить музика сучасних композиторів.
як Cygni Vox, Йогана Йоганссона, The
Caretaker. З «фішек» сценографії вистави
– манекени та відеопроекція.

В концертному залі Українського дому пройшов
Гала-концерт Київського
міського конкурсу дитячої
творчості «Яскраві діти
України». З 26 учасників
експертне журі обрало переможницю – Єву
Терлецьку. 16 березня на
сцені «Палацу Україна»
вона від Києва змагатиметься за право виступити
на міжнародному фестивалі SanremoJunior-2018.
Вперше національний етап
конкурсу проходив з таким
масштабом, коли співочі таланти
шукали по всій Україні. Участь
могли брати дитячі художні
колективи (дуети чи тріо) та
солісти, віком від 6 до 15 років.
Так само, як і на SanremoJunior,
конкурсанти виступали у супроводі оркестру.
– Моя донька з дитинства
займається вокалом, і два роки
тому пройшла кастинг до участі у
SanremoJunior, лише за записом
пісні. Я поїхав з нею, подивися, як ці конкурси проходять в
інших країнах. Виявилось, що
учасників з України відбирали
грузинські продюсери. Тож я задався метою викупити франшизу
на проведення українського конкурсу, щоб діти з різних куточків
країни мали змогу випробувати
свої сили та виступити з живим
оркестром, – розповів організатор SanremoJunior-Україна,
засновник ГО «Яскраві діти
України» Ярослав Москаленко. – З 1 червня 2017 року ми

проводимо відбори по областях.
У конкурсі участь взяли понад
20 тисяч дітей, а в регіонах концерти стали справжньою подією.
Учасників Київського міського конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України»
відбирали у Колонній залі Київської міської ради. 26 фіналістів
підготували на Гала-концерт
відео-візитівку з розповіддю
про свій улюблений куточок
столиці та одну композицію –
українською, англійською чи
італійською мовою. Діти виступали у трьох вікових категоріях – 6-9, 10-12 та 13-15 років.
Оцінювали виступи конкурсантів організатори та професійні
музиканти – народні артисти
України Тарас Петриненко та
Юрій Рибчинський, співак Роман Россу, співачки Alyosha та
Світлана Тарабарова.

– Юні колеги справді потішили
своїм високим рівнем виконання.
Ми об’їздили всю Україну, і в Києві був сильний конкурс, особливо
сподобалися виконавці другої
вікової категорії, – прокоментував народний артист Тарас
Петриненко. – Єдине, що мене не
вдовольняє, що більшість пісень
англомовні, й часом забуваєш, в
якій країні все це відбувається.
Хотілося, щоб українська більше
звучала. Не завжди подобається й
те, що діти обирають дорослі композиції. На конкурсі я практично
не чув дитячих пісень.
Приз глядацьких симпатій
від незалежного журі отримала
Елеонора Севідова за «Несе Галя
воду». Спецпризом від представника Президента у ВР Ірини
Луценко нагородили Варвару
Кошову (композиція «1944»). А
спецприз від організатора Київ-

ського міського етапу конкурсу,
секретаря Київради Володимира Прокопіва – сертифікат на
запис пісні на київській студії
– одержала Ірина Биховченко,
яка заспівала «Пливе кача».
Одноголосним рішенням журі
Гран-прі міського конкурсу здобула 10-тирічна Єва Терлецька
за пісню All about that bass.
– Я навчаюся в 5-му класі
школи № 315. Півтора роки
тому почала займатися співом
як хобі, пішла на шкільні заняття. А вже за рік почала відвідувати професійного педагога.
Дуже подобається виступати
на сцені, тут я справді щаслива,
– поділилася переможниця
конкурсу Єва Терлецька. –
Пісня, яку я обрала, про радість,
про веселу дівчинку, яка співає
про бас. Мрію бути співачкою,
присвятити все життя творчості. Музичних кумирів у мене
немає, в кожного беру щось
своє – енергійність, гарний спів.
Переможницю чекає підготовка до національного фіналу,
який відбудеться 16 березня на
сцені «Палацу Україна».
– З учасниками працюватимуть наші вокальні тренери, а номери готуватимуть сценаристи,
режисери, костюмери. Також
підключиться дитячий балет
«Тодес». Концерт складатиметься
з двох частин – сам конкурс, а
ще діти співатимуть з відомими
співаками, – розповів Ярослав
Москаленко. – На фінал до нас
приїжджає директор фестивалю
SanremoJunior, який буде співголовою журі. Можливо, від України на фестиваль до Сан-Ремо, що
пройде у квітні, поїде навіть не
один представник, а три.

КІНО

Київські таємниці Малевича


ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ РОЗКАЖЕ, ДЕ НАРОДИВСЯ ТА ЩО
ЗРОБИВ В УКРАЇНІ ВИДАТНИЙ ХУДОЖНИК

Марія КАТАЄВА

Наприкінці 2015 року в столиці віднайшли нові тексти Казимира Малевича та документи, що стосуються його викладання в художньому
інституті – їх дослідження лягли в
основу книги «Казимир Малевич.
Київський період 1928–1930 роки».
Широкій аудиторії про життя засновника супрематизму в Україні
розкаже документальна стрічка. Її родзинкою стало відкриття
справжнього місця народження
Малевича у Києві.
Робоча назва фільму «Чорний квадрат».
Режисером запросили Володимира Луцького з Мінська.
– На жаль, більшість людей знають лише,
що Малевич намалював «Чорний квадрат».
Але він народився в Києві, в Україні написав свої перші роботи. Наприкінці 20-х
років повернувся, викладав в художньому
інституті, ділився досвідом. Фільм цьому і присвячений – що Малевич зробив в
Україні, – розповів він. – Під час роботи,
у спілкуванні з дослідниками, у мене було
багато відкриттів. Документальне кіно
добре тим, що повертає втрачені й забуті

сторінки нашої історії. Хочу, щоб люди
дізналися правду – хто такий Малевич, де
він народився, яке коріння його живило,
адже все закладається в дитинстві. Українська земля дала йому те, що ніяка інша
не могла дати.
Працюючи над фільмом, авторка сценарію і дослідниця творчості Малевича
Тетяна Філевська зробила сенсаційне
відкриття. Виявляється, Малевич народився
зовсім не на вулиці Бульйонській (потім
Боженка, зараз Малевича), як вважалося
раніше.
– Готуючи фрагмент, що стосується
народження Малевича, ми звернулися до
архіву Києва, щоб знайти підтвердження
відомим фактам. Ми знали, що Малевич народився в Києві 1879 року, про що свідчить
запис у метричній книзі. І вважали, що в
будинку своєї тітки, Марії Оржеховської, за
адресою: Бульйонська, 15, де зараз знаходиться інститут Патона. Однак в архіві ми
знайшли іншу інформацію, – поділилася
Тетяна Філевська. – Насправді його тітці
та хрещеній з 1971 року належав маєток
по вулиці Жилянській, який в різний час
мав номери 62, 63, 65. Садиба була недалеко від перехрестя з Паньківською, але
не збереглася. І цей факт свідчить про
те, що Малевич зростав в іншому, ніж ми
думали, середовищі. Не серед міщан, а у

своєрідному науковому містечку, бо тут
жили викладачі й студенти університету.
За її словами, це відкриття піднімає
престиж української мистецтвознавчої
науки в цілому.
Фільм не лише несе просвітницький
характер, а й вписує ім’я видатного художника до культурної спадщини України.
Наразі Росія намагається привласнити собі
Малевича, називаючи його батьком російського авангарду. Водночас лише дослідники
знають, що його батьківщиною і джерелом
натхнення була Україна.
– Тема надзвичайно актуальна. Необхідно
повертати такі постаті, як Казимир Малевич
до українського культурного дискурсу, –
впевнений голова Держкіно Пилип Іллєнко. – Крім того, повноцінним кінематограф
може бути тоді, коли є фільми різних видів
і жанрів, в тому числі документальні.
Зйомки картини вже завершено, а прокат
в Україні планується восени.
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АФІША

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 01.03
Хмарно,
сніг
Атм. тиск 742
о Вітер (м/с) 6,1
Вологість
повітря (%) 83
о
Відчувається -13

-6

п’ятниця, 02.03
Хмарно,
слабкий сніг
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 3,4
Вологість
повітря (%) 61
о
Відчувається -13

-8

ЦІКАВО

Перша жертва
футболу

неділя, 04.03

субота, 03.03
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 743
о Вітер (м/с) 5,8
Вологість
повітря (%) 72
о
Відчувається -12

-5

Невелика
хмарність
Атм. тиск 747
о Вітер (м/с) 1,2
Вологість
повітря (%) 57
о
Відчувається -6

 Наприкінці XIX століття
загибель футболістів була не настільки вже рідкісним явищем:
правилами допускалися досить
жорсткі прийоми, а медики
були присутні на футбольних
матчах досить рідко. В останнє десятиліття XIX століття,
тільки за офіційними даними,
загинуло близько ста гравців у
футбол і регбі.
 Високий травматизм під
час футбольних матчів викликав необхідність перегляду правил гри, заборонені грубі прийоми, на стадіонах обов’язково
присутні медичні працівники,
але, на жаль, трагедії на футболі
трапляються і в наш час.

ТЕАТР

СОБАКИ У КОЛЬОРІ

«ПРЕКРАСНЕ»

-6

ТРАДИЦІЇ

Футбол — далеко не
нешкідливий вид спорту,
за його історію загинуло
чимало футболістів. А
перший офіційно зареєстрований випадок
смерті гравця від травми,
отриманої на футбольному полі, стався ще в
XIX столітті, а, точніше, 13
січня 1889 року.
 В цей день англійські
футбольні клуби «Стейвлі»
і «Грімсбі Таун» проводили
товариський матч. Трагедія
сталася вже на 15-й хвилині
зустрічі, коли футболіст команди «Стейвлі» Вільям Кроппер
в боротьбі за м’яч зіткнувся із
захисником суперників Деном
Дойлом. Зіткнення було настільки сильним, що Кроппер
буквально звалився на поле.
Як виявилося згодом, у нього
стався розрив кишечника. Товариші по команді віднесли його
до роздягальні, але врятувати
Вільяма не вдалося. Незабаром
він помер. Футболіста поховали
в Бірмінгемі, на момент трагедії
йому було 26 років.

ВИСТАВКИ

Nebo Art Gallery (вул. Драгомирова, 14) запрошує на персональну виставку Ірини Озаринської
«Собаки в мистецтві». Експозицію проекту складуть портрети
собак з нових серій художниці –
від насичених силуетних образів,
виконаних акрилом, до більш
прописаних, проте повних повітря акварельних робіт.

1 березня – Маруфи. Його діяльність припадає на IV-V ст. Месопотамія була на той час однією з країн,
де християнство пустило досить
міцне коріння. В народі цей святий
вважається заступником від злих
духів, оскільки вилікував біснувату
дочку перського царя.
 Посилився вітер вночі – чекай
рясних опадів і потепління.
2 березня – Федора. Жив на початку III ст. Був він тироном, що означає воїн-новобранець, у римському
війську. Сповідував християнську
віру, тому відмовився виконати
наказ принести жертву поганським
богам. А коли його відпустили, то
підпалив храм язичників, які утискали християн. Після жорстоких
катувань його спалили.
 Не можна дивитися на вечірнє
небо, інакше побачиш падаючу зірку,
що віщує важкі хвороби і смерть.
3 березня прислухалися, чи можна почути спів вівсянок. Вважали,
що перелітні птахи приносять на
своїх крилах весну. Випікали вівсяне
печиво і розкладали його у дворі,
щоб залучити птахів і довгоочікуване
потепління.
4 березня – день святого Філіпа.
Його в народі називали Філя Весня-

ний. Вважалося, що весна набирала
все більших обертів. Селяни продовжували спостерігати за поведінкою
звірів і птахів, прикметами, що допомагали передбачити погоду.
 На дорогах багато ворон і галок –
погода буде похмурою.
5 березня – Садока і з ним 128
мучеників. Садок був єпископом
Перським. Близько 344 р. його разом
з іншими християнами за сповідування вчення Ісуса замучили. До
цього мученика звертаються з особливою молитвою про врятування від
задаремної, марної смерті.
 Пішов сніг з дощем – чекай бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
6 березня – Тимоша, Хоми Весногрія. В народі вважалося, що в цей
день весна вже прийшла до дверей,
а тому старі люди вперше виходили
на подвір’я для того, щоб зустрітися
та обмінятися останніми новинами.
Тимошове тепло віє — старого гріє.
7 березня – Маврикія і 70 воїнів.
Усі вони служили в римському війську, були послідовниками вчення
Ісуса Христа. За приналежність до
християнської віри були замучені.
 Хто першим в сім’ї побачив приліт граків, той і буде, за прикметою,
найщасливішим.

СМАЧНОГО!

Готуємо шоколадний торт
Шоколадний торт – це мрія всіх любителів
солодощів. Особливо, якщо на його приготування не потрібно витрачати багато
часу. Його можна швидко приготувати,
коли з’явилися неочікувані гості або раптом
захотілося чогось смачненького.
Інгредієнти:
Для тіста: кефір 300 г, цукор – 1 склянка, яйця – 2
шт., олія – 2 ст. л., какао – 2-3 ст. л., сода – 1 ч.л.,
борошно – 2 склянки.
Для крему: 1 варіант – сметанний крем. Сметана
– 400 г., цукор – 1 склянка, масло вершкове -200 г.
2 варіант – заварний крем. Яйця – 2 шт., цукор –
300 г., борошно 2 ст-. л (з гіркою), молоко – 400 г.,
ванільний цукор – 1 пакетик, масло вершкове -200
г. Для обсипання – печиво або шоколад, або горіхи.
Приготування:
Тісто для цього шоколадного торту готується
дуже просто. В одній мисці злегка збити яйця, олію
та кефір, тобто те, що рідке. В іншій – змішати все
сухе: борошно, цукор, соду, какао. У посуд з сухою

сумішшю влити збиті яйця,
добре перемішати. Вилити в змащену
маслом форму,
помістити в розігріту духовку.
Випікати 50 хвилин при температурі 170-200°С.
Охолоджений пиріг розрізати вздовж на 3 частини,
намастити кремом, зверху посипати шоколадом
або горіхами. Готуємо крем для шоколадного торта.
Сметанний: розм’якшене масло змішати зі сметаною і цукром, збити. Заварний: поставити закипати
молоко. У цей час збити до білого кольору яйця з
цукром, потім поступово додати борошно, продовжуючи збивати. Вилити цю суміш тонкою цівкою
в кипляче молоко, інтенсивно помішуючи. Зменшити вогонь, всипати ваніль, продовжуючи добре
помішувати крем. Охолодити. Додати розм’якшене
масло. Добре перемішати. Поставити на півгодини
в холодильник.

1 березня о 19.00 на сцені
Нового драматичного театру
на Печерську йтиме вистава
«ПРЕКРАСНЕ». Два незнайомці
зустрічаються в поїзді і, розговорившись, розуміють, що їм по
дорозі – вони обидва прямують
в те місце, де виконуються бажання. Один з них – письменник, згадує як він став відомим,
вірніше, модним. У свою чергу,
другий – філософ, розповідає
про свою зустріч з одним модним письменником. Їм починає
здаватися, що вони знайомі один
з одним вже дуже давно. І щоразу їх діалог повертається до
вихідної точки – до роздумів про
прекрасне. А тим часом поїзд
прибуває в пункт призначення...

КІНО
«СОТКА»

ОТВІР У СЕРЕДИНУ
ДУШІ

«Резерв» – нова персональна
виставка Влади Ралко, однієї
з тих мисткинь, чия творчість
формує історію сучасного українського мистецтва та його репутацію у світовому арт-просторі.
Переглянути роботи художниці
можна в Національному музеї
«Київська картинна галерея»
до 18 березня 2018 року. Кожна
з робіт, що увійшли до проекту
«Резерв», – ніби віконний отвір
усередину душі, однак на рівні
не окремої людини, а якогось
колективного неусвідомленого.
Саме там є відповіді та пояснення
того, що відбувається в навколишньому світі, й розуміння
власної ролі у цих подіях.

КОНЦЕРТИ
ПОВЕРНЕННЯ ЗІРКИ

Країна: Україна.
Режисер: Олександр Бєляк.
У ролях: Євген Капорін, Катерина Кістень, Олександр Пономарьов, Ієва Андрєєвайте.
Тривалість: 1 год. 32 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
До рук звичайного працівника
супермаркету потрапляє незвичайний піджак, в кишені якого не
закінчуються стодоларові купюри. Його життя стає яскравішим
за новорічний салют: ресторани,
тусівки, дорогі авто і… навіть
зустріч з першим коханням. Але
«шара» триватиме недовго, бо
на піджак вже полюють його
справжні господарі – серйозні
хлопці.

«ЧЕРВОНИЙ ГОРОБЕЦЬ»

Лара Фабіан повертається
до Києва з новим альбомом
Camouflage. Співачка дасть два
концерти – 2 та 3 березня о 19.00
на сцені Палацу «Україна». В
Україні артистів, які співають
французькою, знають і впізнають більше, ніж тих, хто співає
англійською. Лара Фабіан – одна
з таких зірок, яка в столиці незмінно збирає повні зали, скільки
б раз вона не приїжджала. Можна
не сумніватися – нас знову чекає
порція якісного і чуттєвого french
pop, яким Лара прославилася на
весь світ.

ЧУТТЄВА TAYANNA

3-го березня о 19.00 в
Caribbean Club Concert Hall співачка TAYANNA представить
нову концертну програму. Як автор і композитор власних пісень
TAYANNA виконає відомі та нові
пісні, що підкорюють мільйони
сердець. На вас чекає відверта
програма, хіти та новинки.

Країна: США.
Режисер: Френсіс Лоуренс.
У ролях: Дженніфер Лоуренс,
Джоел Едгертон, Джоелі Річардсон, Маттіас Шонартс, Шарлотта
Ремплінг, Джеремі Айронс, Сергій
Полунін.
Тривалість: 2 год. 20 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Домініку Єгорову проти її
волі вербують до російської
секретної служби у якості «горобця» – професійної звабниці.
Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але
прагне зберегти почуття власної
гідності під час проходження
цього принизливого вишколу.
Перетворившись на знаряддя
несправедливої системи, вона
стає одним з найцінніших агентів
секретної програми. Її першою
ціллю є Нат Неш, офіцер ЦРУ,
відповідальний за проникнення американських «кротів» до
російської розвідки. Між двома
молодими людьми зав’язуються
складні стосунки – переплетіння
взаємного потягу та омани, які
ставлять під загрозу їхню кар’єру,
світогляд та безпеку обох держав.
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 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

Як вибрати
якісний
шоколад

5 – 11 березня

ОВНАМ доведеться «во-

ювати» на благодійному
фронті, періодично занурюватися у внутрішній світ, аби побути наодинці з собою, де совість
підкаже правильне рішення.

Про те‚ що шматочок шоколаду покращує настрій
і підвищує тонус‚ відомо
всім. Ось тільки вибирати
його треба обережно‚ зі
знанням справи‚ тому що
не всі шоколадки корисні.

ТЕЛЬЦІ, рейтинг у соці-

умі на висоті, ви — серце
колективу, неформальний
лідер, використовуйте цей вплив
для реалізації власних інтересів,
саме час відкоригувати долю, внести поправки до намічених планів
на майбутнє.

 Справжній шоколад ламається з сухим тріском і ні в
якому разі не тягнеться. На зламі
повинна бути присутня яскраво
виражена матовість, в той час
як сама шоколадна плитка має
гладку блискучу поверхню. Якщо
покласти невеликий шматочок
шоколаду на язик, він вмить
розтане. Відбувається це тому,
що какао-масло тане вже при
температурі +32 градуси.

БЛИЗНЮКИ, тримайте

міцніше в руках професійне
кермо, намічається поворот
в кар’єрі, можливі перетурбації з
керівним персоналом, службові
ротації. Поталанить тим, чий фах
відповідає творчому покликанню,
хто зуміє подружитися з конкурентами, крокує в ногу з прогресом.

 Шоколад називають гірким,
якщо какао більше 50%, і чорним
– якщо близько 40%. Молочний
шоколад вважається якісним при
вмісті какао 35-40% і неодмінній
наявності натуральної ванілі.
На вигляд справжній шоколад
повинен бути однорідним за
кольором, гладким і блискучим.
 На упаковці кожного
товару обов’язково повинен
бути зазначений повний склад
компонентів продукту. Цього
правила виробники в основному дотримуються, інакше
їх продукцію просто не допустять до прилавка. Пишуть його
якомога дрібніше. Правда, на
окремих шоколадних цукерках
дрібного формату цей список не
поміщають, але він є на кожній
пакувальній коробці. На упаковці шоколадних плиток склад
позначається обов’язково.

РАКИ, налаштуйтеся на

ліричну хвилю, серце кличе
в казку під назвою «Кохання», слідуйте його поривам, і вони
не підведуть.

У ЛЕВІВ блискучі шанси

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД
чоловіче ім’я
(володар)

позбавлення
волі

збройні сили
держави
без підготовки
галерея у
монастирі

 Уважно прочитайте його.
Якщо замість какао-масла до
складу ласощів входять гідрогенізовані жири або рослинні
масла, без сумніву – перед вами
просто солодка плитка. Вона має
право на життя, але повинна
продаватися тільки під своєю
власною назвою і за ціною, нижчою, ніж ціна шоколаду.

СТРІЛЬЦІ, минуле ви-

хижий птах

дипломатична таємниця

спорт.
прилад

спальня для
учнів (іст.)

одиниця
маси

посудина для
пиття
дух, розум,
інтелект
(грец. філос)

хімічний
розчин в
фотографії

стиль музики

інд. філософ

ваш пріоритет – духовні цінності,
а за вміст гаманця не турбуйтеся. Слідуйте високим ідеалам,
більше спілкуйтеся з друзями,
наповнюйтеся свіжими враженнями, шукайте споріднені душі.

гойдалка
(заст.)

кормова
рослина

ВОДОЛІЇ, у вас величез-

ний асортимент бажань, але
для їх втілення потрібні чималі гроші, що зараз реально.
Можливі прибуткові ділові пропозиції, тому не байдикуйте, а
відсійте зерна від полови і зупиніться на перспективних замовленнях.

платіжний
термінал

діагностика
туберкульозу

настінний
світильник
тваринка,
вкрита
голками
мінерал для
фарб
кровоносна
судина

житлово-експлуатаційна
контора

магає екскурсу назад для
виправлення допущених
помилок. Щоб зробити крок уперед,
потрібно попорпатися в пам’яті
подій, щоб трансформувати їх на
новий лад, переосмислити все з
урахуванням «плюсів» і «мінусів».

КОЗЕРОГИ,

атака

гоночний
автомобіль

 Крім того, етикетка повинна
бути без орфографічних помилок. Їх наявність може свідчити
про можливу фальсифікацію
продукту.
 Зверніть увагу на ціну:
якщо вона значно нижче ціни
на аналогічні вироби інших
фірм і вміст какао-продуктів
на обгортці не позначено, – на
високу якість такого продукту
сподіватися марно. Перевірте
дату виробництва та термін
реалізації.

ному небосхилі сонячно,
тільки не зволікайте, вчасно
включайтеся у вигідні для вас пропозиції. Успішно працюйте на
майбутнє...

інд. бог
вогню (міф.)

кут зору, з
якого розглядаються
явища

ти нових барв до чуттєвої
палітри в подружні стосунки, запалити вогнище життя в
тліючому вугіллі, а самотнім не
прогавити янгола шлюбного щастя.

СКОРПІОНИ, на кар’єр-

пряжа для
шиття

індіанський
народ (півд.
Америка)

ДІВИ, прийшов час дода-

потужна «кузня» для клепання грошей. Зануртеся в
службову діяльність, але не дуже
старайтеся, від механічного трудоголізму користі не буде.

австралійвал, циліндр ський страус
богиня миру
пісня на
(міф.)
честь Аполлона
місце, ставки
в азартній грі

досягти успіху в сімейному бізнесі, інтимі, що укріпить матеріальну базу і шлюбні
взаємини. Головне, кохати один
одного, не перейматися через гроші...

ТЕРЕЗИ, робота – це

інтегрована
схема
богиня ночі
(міф.)

 Другий пункт, на який
треба звертати увагу, вивчаючи склад пропонованого вам
солодкого продукту, – консерванти. Справжній добротний
шоколад не повинен їх містити, як і заборонених добавок,
які найбільш характерні для
імпортного шоколаду окремих
найменувань, особливо з країн
Південно-Східної Азії, Туреччини та Східної Європи.

ГОРОСКОП

РИБИ,

скляна
посудина для
риб

любить вишукані страви

кохана
Петрарки

ім’я Мерелін
Монро

несамовитість

ви на порозі нових
починань, беріть на озброєння досвід, тихо прощайтеся з
минулим. Особисті можливості колосальні, самооцінка об’єктивна, ви
знаєте, чого хочете.
Астролог
Любов ШЕХМАТОВА
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