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Менше аварій, проте 
більше боргів: підсумки 
опалювального сезону

У столиці розпочали 
ремонти доріг

Ще одну станцію 
метрополітена обладнали 
сучасними турнікетами 

Секрет сухого варення: 
як київське подружжя 
за допомогою 
стародавнього рецепту 
творить сучасний бренд
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Суворий карантин продовжено:  
які обмеження діятимуть у столиці

Суворі протиепідемічні обме-
ження у столиці продовжено до 
30 квітня. Опубліковано відповід-
ний протокол Постійної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
КМДА № 34 від 14 квітня.

Так, згідно з документом, до 
30 квітня освітній процес у закладах 
загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти всіх 
типів та форм власності здійсню-
ватиметься у дистанційному ре-
жимі. Дитячі садочки та заклади 
позашкільної освіти всіх форм 
власності — зачинені.

Окрім того, призупинено надан-
ня соціальних послуг у соціально-
реабілітаційних центрах.

До 30 квітня КП «Київський ме-
трополітен», КП «Київпастранс», КП 
«Комунальна служба перевезень», 
приватні компанії, які обслуго-
вують міські маршрути, а також 
забезпечують приміське сполу-
чення, працюватимуть у режимі 
спеціальних перевезень.

Спецперепустки, видані рані-
ше, продовжують діяти. Додатко-
во звертатися до Департаменту 
транспортної інфраструктури (або 
іншого суб’єкта, який здійснював 
видачу) для продовження строку 
дії перепустки не потрібно.

Заклади громадського харчуван-
ня продовжать працювати тільки 
на винос чи доставку. Продуктові 
ярмарки проводити заборонено.

Окрім того, згідно з протоколом, 
закладам торгівлі рекомендовано 
забезпечити пріоритетне обслу-
говування людей похилого віку 
з 10:00 до 12:00.

Заборонено проведення держав-
ними та комунальними закладами 
охорони здоров’я планових заходів 
із госпіталізації, крім окремих 
невідкладних випадків. Також за-
бороняється проведення планових 

заходів із госпіталізації закладами 
охорони здоров’я національного 
рівня, крім надання планової тре-
тинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги за життєвими 
показами — за умови дотримання 
відповідних санітарних та проти-
епідемічних заходів.

Нагадуємо також, що у примі -
щеннях столичних Центрів надання 
адміністративних послуг наразі 
надають лише надзвичайно важ-
ливі послуги.

КК «Центр комунального сер-
вісу» (ЦКС) надає усі послуги дис-
танційно.

Окрім того, у столиці продовжує 
діяти низка введених раніше за-
борон. Зокрема, заборонено роботу 
закладів культури, торговельно-

розважальних центрів, проведення 
масових заходів (розважальних, 
спортивних, культурних, реклам-
них та інших), присутність глядачів 
на спортивних змаганнях. Заборо-
нено перебувати в громадських 
місцях, транспорті без вдягнутих 
захисних масок; перебувати на 
вулицях без документів, що посвід-
чують особу; самовільно залишати 
місця самоізоляції, обсервації.

«У нас немає іншого вибору. 
Інакше медична система не впо-
рається з такою кількістю хворих. 
Інакше смертей буде ще більше. 
Іще раз підкреслю, що керівники 
установ, підприємств та закладів 
мають відправити співробітників 
на дистанційну роботу. Або, кому 
можливо, надати відпустки», — за-

значив міський голова Віталій 
Кличко, коментуючи рішення 
столичної влади.

Довідково
Рішення Постійної комісії 

з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), прийняті у межах 
її повноважень, є обов’язковими 
для виконання органами держав-
ної влади та органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, роз-
ташованими на території м. Києва.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»

Столиця — лідер вакцинальної кампанії проти COVID-19
Наразі у Києві щеплено понад 39 тисяч осіб.

Про це повідомив перший за-
ступник голови КМДА Микола По-
ворозник журналістам під час пря-
мого ефіру. Він нагадав, що в кінці 
лютого місто отримало від Мініс-
терства охорони здоров’я 42 600 доз 
вакцини Covishield.

«У вакцинальній кампанії про-
ти коронавірусу ми  займаємо 
лідируючі позиці. Це стосується 
і провакцинованих осіб і тих, хто 
записався в лист очікування на вак-
цинацію. На сьогодні у столиці ба-
жають вакцинуватися 139 278 осіб. 
Серед вакцинованих більшу частину 
становлять медики. Наразі їх про-
вакциновано 18 720 осіб. Також 
щеплення роблять людям похилого 

віку — кому за 60 років. Їх вакцину-
вали більше 13 тисяч. Киян інших 
категорій, які першочергово потре-
бують щеплення, — майже 1390 осіб. 
Також вакцинували військовослуж-
бовців в ООС — 2051 особа. Соці-
альних працівників вакциновано 
1123 особи, а працівників підпри-
ємств критичної інфраструктури — 
майже 1500», — розповів Микола 
Поворозник.

За його словами, у столиці також 
розпочато проведення щеплень 
вакциною CoronaVac.

«У столицю надійшло 17 200 доз 
цієї вакцини. Першочергово нею 
щеплять олімпійців та паралімпій-
ців, які представлятимуть Україну 

на Олімпійських іграх 2021 року, 
столичних освітян, які працюва-
тимуть на ЗНО-2021 та маломо-
більних осіб», — пояснив перший 
заступник голови КМДА.

Він нагадав, що місто підготувало 
15 мобільних бригад із імунізації, які 
працюють у 120 тимчасових пунктах 
вакцинації від COVID-19 у закладах 
охорони здоров’я та інтернатах. 
Крім того, працюють 85 додаткових 
стаціонарних пунктів щеплення для 

вакцинування неорганізованих груп 
населення. Медики, які вакцинують 
киян, пройшли необхідну підготовку 
і навчання.

«Місто продовжує проводити пе-
реговори про закупівлю вакцини для 
Києва. Проте на сьогодні виробники 
першочергово забезпечують вакци-
ною країни, які раніше законтрак-
тували їх поставку на рівні держав. 
Містам же окремо дуже важко вести 
переговори. Але ми не здаємося! 
Віталій Кличко для ведення пере-
говорів використовує усі можливі 
особисті зв’язки. І на сьогодні місто 
веде переговори з кількома вироб-
никами вакцини», — підкреслив 
Микола Поворозник.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Менше аварій і нові борги: 
у столиці підбили підсумки 
опалювального сезону
Цьогорічна 
зима була 
найхолоднішою за 
останні три роки.

У Києві завершили опалюваль-
ний сезон 2020/2021, який 
тривав майже шість місяців. 

Впродовж п’яти днів комунальники 
завершать відключення помешкань 
та установ від подачі тепла.

Станом на 15 квітня опалення 
вимкнули у понад 9,5 тис. будинків. 
Лікарні, садочки, школи відключа-
ють від тепла за індивідуальни-
ми заявками керівників. Про це 
повідомили під час тематичного 
брифінгу до завершення сезону.

Економія завдяки 
утепленню будинків

У «Києвтеплоенерго» кажуть, 
що протягом цьогорічного опа-
лювального сезону на 15% змен-
шились аварійні випадки. Це стало 
можливим завдяки масштабній 
заміні трубопроводів у 2019–2020 
роках. Загалом місто інвестувало 
в ремонт та модернізацію об’єктів 
енергетики понад 1 млрд грн.

«Ми зменшили аварійність, і це 
насамперед результат системної 
роботи щодо модернізації енер-
гетичного господарства у місті. 
Після повернення теплового під-
приємства муніципалітету за два 
роки замінили 270 км зношених 
трубопроводів. Це 10% від загальної 
протяжності усіх міських мереж. 
Такі інвестиції виправдані, адже 
дають змогу забезпечити стабільну 
подачу тепла без втрат і аварій», — 
зазначив заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв.

Він також згадав, що тарифи 
на опалення та гарячу воду зали-
шились на рівні 2019-го, завдяки 
підписаному Меморандуму про 
взаєморозуміння між Асоціацією 
міст України та КМУ. Відповідно 
тариф на послугу централізовано-
го опалення складає 1654,41 грн/
Гкал, а на гаряче водопостачання — 
97,89 грн/м³.

«На початку осені запрацював 
ринок газу для населення, який 
спричинив певні коливання та-
рифів. Але завдяки підписаному 
Меморандуму тариф на тепло для 
киян залишався незмінним. Крім 
того, виправдали себе і міські про-

грами енергозбереження — вони 
дають змогу громаді утеплювати 
будинки і економити кошти на 
сплаті за опалення. Ці будинки, 
які торік взяли участь у програмі 
співфінансування по енергозбе-
реженню 70% на 30% допомогли 
зекономити близько 18 млн грн», — 
наголосив Петро Пантелеєв.

Відтак, він сказав, що столич-
на влада, незважаючи на дефіцит 
коштів та на складнощі у зв’язку 
з пандемією, продовжуватиме 
інвестувати в енергозбереження 
багатоповерхівок. З його слів, це 
дасть змогу власникам впливати на 
споживання тепла та економити на 
рахунках. Адже саме енергоефек-
тивність помешкань є одним із клю-
чових факторів формування ціни.

До слова, порівняти обсяги 
споживання тепла свого будинку 

з будинками, де проведено захо-
ди з енергоефективності, можна 
на сайті teplo.org.ua.

Оперативні 
ремонти та новий 
спецтранспорт

За останні два роки у столиці 
більш як на третину оновили парк 
спецтехніки комунального підпри-
ємства «Київтеплоенерго». Наразі 
столичні тепломережі обслуговує 
близько 350 одиниць спецтран-
спорту. Це допомагає вчасно реа-
гувати на поломки і відновлювали 
теплопостачання клієнтам менш 
ніж за добу.

«В опалювальному сезоні 
2020/2021 щодня усували близько 
30 пошкоджень на добу. Щоденно 

у режимі 24/7 у всіх районах міста 
працювали 35 аварійних бригад із 
1130 співробітників. Додатково 
під час сильних морозів аварійні 
бригади працювали у посиленому 
режимі, залучали додаткових пра-
цівників», — розповів директор 
СП «Енергозбут» КП «Київтепло-
енерго» Василь Деревицький.

Він також уточнив, що в останні 
роки замінили мережі на Борщагів-
ці, Теремках, Оболоні, Виноградарі 
та у центрі столиці.

Холодний лютий 
і середня вартість 
тепла

Костянтин Лопатін, директор 
СП «Київські теплові мережі» КП 
«Київтеплоенерго» сказав, що ця 
зима була найхолоднішою за останні 
три роки. Якщо середня температура 
минулої зими навіть не перейшла 
нульову відмітку, то зима 2020/2021 
мала середній температурний по-
казник − 0,26 градуса.

« З а г а л о м  в и к о р и с т а л и  н а 
16,5% тепла, ніж минулого року.  
Середня вартість за 1 м² для квар-
тир у будинках з лічильниками — 
30,79   грн/м². Найдешевшим був листопад 
(25,69 грн/м²), найдорожчим — лютий 
(34,79 грн/м²). Але це лише статистичні 
дані, і для кожного окремого будинку ця 
величина може відрізнятись», — уточнив 
Костянтин Лопатін.

З його слів, із близько 10 тисяч 
будинків, які обслуговує КП «Ки-
ївтеплоенерго», 90% оснащені бу-
динковими лічильниками. Тому 
мешканці сплачують лише за фак-
тично спожите тепло.

Майже 5 мільярдів 
гривень боргів

У «Києвтеплоенерго» кажуть, що 
сьогодні 25% мешканців столиці 
мають заборгованість за тепло-
постачання, а  5% — системно 
не сплачують рахунки. Відтак су-
марний борг киян на завершення 
сезону складає майже 4,6 млрд грн. 

Більша частина заборгованостей 
припадає на 225 тис. київських 
домогосподарств.

«Але важливо, що найбільшими 
боржниками є не пересічні спо-
живачі, які теоретично можуть не 
мати коштів на рахунки, а власники 
житла у центрі столиці, загальною 
площею понад 220 м². Оскільки на-
копичення заборгованостей несуть 
загрозу для роботи теплопостачан-
ня міста, пропонуємо боржникам 
погоджуватись хоча б на розстроч-
ку рахунків і сплачувати їх час-
тинами», — зазначив Костянтин 
Лопатін.

До речі, уклавши таку угоду під 
час карантину, клієнт-боржник 
зекономить близько 30% на оплаті 
пені та майбутніх судових чи ви-
конавчих внесках.

Нині реструктуризувати забор-
гованість можна, навіть не вихо-
дячи з дому.

Для цього необхідно звернутись 
до Центру комунального сервісу 
(ЦКС) через месенджер у Facebook 
чи Skype. Для укладення угоди про 
реструктуризацію також необхідно 
буде надати фото або скан-копії:

паспорта чи документа, що його 
замінює (всі заповнені сторінки)/
ID-картки;

довідки про присвоєння іденти-
фікаційного номера (ІПН);

правовстановлюючого доку-
мента на квартиру або витягу 
з державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно;

довіреності, якщо договір укла-
датиме уповноважена особа.

Щоб спростити і прискорити 
процедуру укладення договору, 
ЦКС запровадив електронну форму 
заявки. Про укладення договору 
телефоном повідомить спеціа-
ліст Центру.

Також для укладення угоди про 
реструктуризацію можна зверну-
тися листом до СП «Енергозбут» 
КП «Київтеплоенерго» за адре-
сою вул. Жилянська, 83/53.

Для клієнтів «Київтеплоенер-
го» забезпечили онлайн-доступ 
до найбільш популярних послуг: 
розпломбування/опломбування 
лічильників, постановка їх на облік, 
контрольне зняття показань. За 
період цьогорічного опалюваль-
ного сезону опрацьовано понад 
100 тис. звернень киян.

Сплачувати онлайн за комуналь-
ні послуги можна в особистих ка-
бінетах «Київтеплоенерго» та ЦКС, 
а також з допомогою QR-коду на ра-
хунку та в платіжних онлайн-сис-
темах. Нині близько 70% клієнтів 
«Київтеплоенерго» сплачують за 
спожиті послуги онлайн.

Довідково: Київська систе-
ма теплопостачання є однією 
з найбільших в Європі. Генерація 
теплової енергії здійснюється на 
двох потужних теплоелектроцен-
тралях №5 і №6, а також майже 
на 200 теплоджерелах — станціях 
теплопостачання і котельнях.

Олена ПЕТРИШИН,  
«Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

Заява про екологічні 
наслідки діяльності

Передбачається будівництво жит-
лового комплексу з паркінгом по вул. 
Петропавлівська, 22–24 літера «В», 22–24 
літера «А», 22–24 літера «Б», 22 літера «А» 
у Подільському районі міста Києва.

Мета проектованої діяльності: за-
безпечення юридичних і фізичних осіб 
житловими, торговельними та офісними 
приміщеннями, закладами громадського 
харчування; створення додаткових робо-
чих місць, надходження коштів в бюджет 
міста, більш раціональне використання 
земельної ділянки.

Засоби здійснення проектованої 
діяльності.

Будівля житлового комплексу має 
9–12 поверхів. У підвальному поверсі 
запроектовано паркінг та інженерні при-
міщення; на 1 поверсі – кафе на 24 місця, 
торгівельні заклади, на 2–12 поверхах 
передбачені квартири.

Об’єкт підключений до міських мереж 
теплопостачання, електропостачання, 
водопостачання, господарсько-побутової 
та дощової каналізації.

Передбачається проведення благо-
устрою та озеленення прилеглої території.

Оцінка екологічного ризику про-
ектованої діяльності.

– геологічне середовище – виникнення 

або активізація небезпечних геодинамічних 
процесів не передбачається;

– клімат і мікроклімат – не впливає;
– повітряне середовище – відбува-

ється забруднення атмосферного повітря 
шкідливими речовинами з відпрацьовани-
ми газами автомобілів, що зберігаються на 
відкритій автостоянці та у паркінгу на 88м/м 
та викидами від технологічного обладнання 
кухні кафе . У повітря будуть надходити: 
оксиди азоту, окис вуглецю, вуглеводні 
граничні С12-С19, сажа, сірчистий ангі-
дрид, кислота оцтова, ацетальдегід, спирт 
етиловий, акролеїн. Загальна кількість ви-
кидів забруднювальних речовин незначна, 
їх концентрації в атмосферному повітрі 
не перевищують гранично допустимих 
рівнів. Для зменшення негативного впливу 
на атмосферне повітря проектом перед-
бачені такі заходи: викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від венти-
ляційних труб об’єкта виведені на висоту, 
яка забезпечує їх ефективне розсіювання; 
передбачене екологічно-безпечне техно-
логічне обладнання, оснащення місцевих 
відсмоктувачів від технологічного облад-
нання закладів громадського харчування 
жироуловлювачами та фільтрами;

– водне середовище та ґрунти – мож-
ливе забруднення ґрунту та підземних 
вод нафтопродуктами та завислими ре-
човинами при пересуванні автомобілів 
по території проїздів та автостоянок, 

забруднення стічних вод жирами та за-
вислими речовинами від технологічно-
го обладнання кафе. Вплив очікується 
незначний, в межах нормативів, так як 
передбачене тверде покриття території, 
поверхневий стік збирається закритою 
системою дощової каналізації з очищенням 
забрудненої частини стоку на очисних 
спорудах, очищення виробничих стічних 
вод від кафе у жироуловлювачі, роздільний 
збір відходів та інше;

– тваринний та рослинний світ, запо-
відні об’єкти – не впливає;

– техногенне та соціальне середови-
ще – вплив незначний, в межах нормати-
вів. Проектом передбачені заходи щодо 
захисту прилеглих будинків та споруд 
від руйнації, забезпечення їх стійкості 
при будівництві.

Проектована діяльність не підпадає 
під діючий Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

На всіх етапах проектованої діяльності 
проектні рішення будуть здійснюватися 
у відповідності з нормами і правилами 
охорони навколишнього середовища і 
вимог екологічної безпеки.

Замовник ТОВ «ГРУПБУДІНВЕСТ»
Генпроектувальник ТОВ «КУБІКАЙ»

Відгуки та побажання надсилати в 
місячний термін з дня виходу публікації за 
адресою: 03035, м. Київ, вулиця Липків-
ського Василя Митрополита, 18офіс 6/4.

Господарський суд м. Києва повідомляє 
про призначення судового засідання у справі 
№ 910/839/21 та викликає

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Калина Трейд» (01001, м. Київ, вул. Мала 
Житомирська, буд. 9-Б) як відповідача-1 у 
справі №910/839/21

Приватне акціонерне товариство «До-
нецьксталь» – Металургійний завод» (85300, 

Донецька область, м. Покровськ, вул. Тор-
гівельна, 106-А) як відповідача-2 у справі 
№910/839/21

у підготовче засідання на 18.05.21 о 
11:15, яке відбудеться у приміщенні Гос-
подарського суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, 
зал № 5.

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (інд.код 32855406) 
як управитель ФФБ виду А об’єкту 
«Житловий будинок з прибудова-
ними приміщеннями та підземним 
паркінгом, розташованого на зе-
мельній ділянці за адресою: м. Київ, 
проспект Правди, 80–82 у Поділь-
ському районі м. Києва», на підставі 
судових рішень, набуло майнових 
прав на частину житлових та не-
житлових приміщень в указаному 

об’єкті будівництва, що належали 
попередньому забудовнику, і про-
понує добросовісним, надійним та 
інвестиційно спроможним будівель-
ним компаніям взяти участь у його 
добудові, як забудовник-інвестор.

Пропозиції від потенційних за-
будовників-інвесторів приймаються 
за адресою:  вул. Володимирська, 
42, м. Київ; тел.: (044) 201-20-
63; ел. пошта: zitlo.invest@gmail.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля-2000» просить представника ПрАТ 
«АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» бути присутнім 26.04.2021 року о 10-00 при встановленні 
меж земельної ділянки на просп. Перемоги,67 у Святошинському районі м. Києва.

Втрачені договори купівлі-продажу машиномісця (знаходяться за адресою: м. Київ, вул. 
Гастелло, буд.10) від 07.12.2016 № 2327 (машиномісце 11), від 07.12.2016 № 2331 (машино-
місце 12), від 07.12.2016 № 2335 (машиномісце 13), вважати недійсними у зв’язку з втратою.

Суб’єктом господарювання — 
Комунальним підприємством ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) по охороні, утри-
манню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» 

(КП  «ПЛЕСО»)  отримано висновок 
з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності «Реконструкція гід-
ротехнічних споруд з відновленням 
екологічного та санітарно-гігієніч-
ного стану р. Либідь в м. Києві» 1-а 
черга довжиною 1950 м.

Мер розповів, які дороги 
ремонтують в столиці

Навіть в умовах фінансової 
кризи, спричиненої пандемією, 
Київ продовжує оновлювати інф-
раструктуру міста. Про це мер 
столиці Віталій Кличко заявив 
під час онлайн-брифінгу, відпо-
відаючи на запитання, отримані 
від ЗМІ.

«Комунальна корпорація “Київ-
автодор” вже розпочала дорож-
ній сезон. Ми ремонтуємо дороги 
і мости, що не бачили оновлення 
по 40–50 років! – зазначив мер сто-
лиці. – Сьогодні, зокрема, тривають 
роботи на вулиці Милославській. 
Там дорожники влаштували ниж-

ній шар асфальтового покриття 
на частині від вулиці Радунської 
до вулиці Оноре де Бальзака», – 
повідомив Кличко.

За його словами, триває капі-
тальний ремонт і на вулиці Чор-
нобильській. Там вже влаштовують 
основу для тротуарів і велодоріжки. 
Встановлюють нові бордюри. 

На вулиці Борщагівській теж 
влаштували нижній шар покрит-
тя. І продовжують роботи. Три-
вають роботи на Пейзажній алеї. 
Там оновлюють оглядові май-
данчики і підпірні стінки, сходи 
та мережу освітлення. Встанови-
ли камери відеоспостереження 
і тривожну кнопку.

Розпочинають дорожники 
і завершальний етап реконструк-
ції проспекту Степана Бандери.

Також розпочинається капі-
тальний ремонт Кільцевої дороги. 
На першому етапі оновлять ділянку 
від Одеської площі до вулиці Лу-
ценка – у напрямку Жулян.

Наталка МАРКІВ, «Вечірній Київ»

Киянка стала 
кращим 
вчителем року 
з математики
Вчителька 
Русанівського 
ліцею обійшла 
1400 суперників.

За результатами Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року — 2021» 
в номінації «Математика» найви-
щий бал та перше місце отрима-
ла Людмила Андріївна Харченко, 
вчитель математики Русанівського 
ліцею міста Києва. У конкурсі брали 
участь понад 1400 учасників.

Свої професійні уміння і творчі 
здобутки на конкурсі вона пред-
ставила під час проведення май-
стер-класу, обравши актуальну тему 
сьогодення — методику організації 
командної роботи учнів на уро-
ках математики, які відбуваються 
в дистанційному режимі. Під час 
відкритого уроку з геометрії за про-
грамою 8 класу Людмила Андріївна 
продемонструвала широкий спектр 
сучасних методів та креативний 
підхід до процесу навчання.

«Викладати математику в одному 
з найкращих фізико-математичних 
ліцеїв України — це і неймовірно 
приємно, і неймовірно відпові-
дально. А ще натхненно, радісно, 
з любов’ю до предмета і до учня. 
Адже саме вони, мої учні, є тим 
невичерпним джерелом енергії, 
яка змушує розправляти крила та 
творити дива. Я дуже радію тому, 
що кожного дня маю можливість 
відкривати разом з учнями щось 
нове, відчувати радість співпраці та 
співтворчості, розвиватися разом 
з ними та рости над собою, спіль-
ними зусиллями змінювати світ на 
краще, — описує свою роботу Люд-
мила Харченко, яка працює у ліцеї  
з 2008 року. — Моя задача як вчителя 
математики — не просто навчити 
учнів певним теоретичним фактам 

та алгоритмам розв’язання задач, 
а сформувати у дітей здатність 
практично діяти, застосовувати 
отримані знання, вміння і навички 
в різноманітних життєвих ситуа-
ціях. Саме тому в роботі я активно 
застосовую компетентнісний під-
хід. Для цього використовую зо-
крема такі педагогічні технології, 
як тьюторський супровід, фасилі-
тацію, СЕН (соціально-емоційне 
навчання), педагогіку співпраці, 
технологію проблемного навчання. 
Для досягнення успіху в формуванні 
ключових компетентностей велику 
роль відводжу саме інтерактивним 
та комунікативним методам на-
вчання, зокрема, груповій роботі».

За останні три навчальних роки 
вихованці Людмила Андріївни 
отримали: 2 срібні медалі IMO 
(Міжнародна математична олім-
піада); золоту та бронзову медалі 
міжнародної олімпіади Romanian 
Masters of Mathematics; 2 золоті 
та бронзову медалі IZhO (Міжна-
родної Жаутиківської олімпіади). 
А ще 2 дипломи IV (Всеукраїн-
ського); 60 дипломів III (міського) 
та близько 80 дипломів II (район-
ного) етапів ВУО з математики.

Марія КАТАЄВА ,  
«Вечірній Київ»

Ще одна станція 
метро з новими 
турнікетами

У вестибюлі № 2 станції ме-
тро «Видубичі» проходять роботи 
зі встановлення та налаштування 
нових контрольно-пропускних 
пунктів. Вестибюль тимчасово 
не працює в рамках посилення 
карантинних заходів, тому на-
разі роботи не створюють не-
зручностей для пасажирів. Про 
це повідомило КП «Київський 
метрополітен».

Нагадаємо, що такі турнікети 
вже працюють на станціях метро 
«Сирець», «Площа Льва Толсто-

го», «Героїв Дніпра», «Харківська», 
«Контрактова площа», «Почайна», 
«Позняки».

Вони приймають усі елек-
тронні способи оплати проїз-
ду: QR-квиток, Kyiv Smart Card, 
картку киянина та безконтактну 
банківську картку. Також цей вид 
контрольно-пропускних пунктів 
є антивандальним та застосо-
вується у європейських метро-
політенах.

Інна БІРЮКОВА , «Вечірній Київ»

Шанс змінити місто: завершується подача 
проєктів на конкурс «Громадський бюджет»

25 квітня завершується подача 
проєктів на Громадський бюд-
жет – 2022. Автори, які бажають 
подати власні ініціативи, мають 
ще 10 днів.

«На даний час уже подано біль-
ше 300 малих та понад півсотні ве-
ликих проєктів від авторів. Подача 
проєктів Громадського бюджету 
триватиме ще 10 днів. І, як по-
казує практика, саме в цей період 
надходить найбільше ідей. Після 
цього, до 16 серпня, триватиме 
етап розгляду поданих проєктів, 
а потім протягом місяця відбу-
ватиметься голосування», — роз-

повів директор Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА 
Роман Лелюк.

Подати проєкт можна на сай-
ті Громадського бюджету. Нара-
зі подано 394 проєкти на суму 
206 818 803 грн.

Нагадаємо, що проєкти діляться:
за  розміром фінансування: 

на малі — від ста тисяч до одного 
мільйона гривень, та великі — від 
одного до трьох мільйонів гривень;

за тематикою: дороги, тран-
спорт; культура, туризм; екологія; 
здоров’я; соціальний захист, інклю-
зія; ІТ; ЖКГ; освіта, громадянське 

суспільство; молодь, спорт; між-
тематичні проєкти.

Цього року можна буде про-
голосувати за 10 проєктів. Ко-
жен містянин зможе підтримати 
один найкращий, на його думку, 
проєкт у кожній із 10 тематик. 
Фінансування Громадського бюд-
жету Києва на 2022 рік збільшено 
до 200 мільйонів гривень. Загалом 
за п’ять років у Києві реалізовано 
вже 1000 проєктів. Голосуван-
ня за проєкти ГБ-6 відбудеться 
з 17 серпня до 15 вересня 2021 року.

Марія КАТАЄВА , «Вечірній Київ»

На вулиці Чорнобильській влаштовують 
основу для тротуарів і велодоріжки
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Сухе варення: як у столиці виробляють 
десерт із давньою історією
Подружжя Світлани та Ярослава Семенців чотири роки тому 
започаткувало виробництво «Київського сухого варення», рецепт якого 
випадково знайшли у старовинній книзі. Вони уважно вивчили процес 
приготування та зробили чимало спроб, аби досягнути ідеального 
смаку солодощів та цукату. Коробочки солодких шматочків фруктів та 
овочів, оформлені київськими художниками, вже стали автентичною 
візитівкою столиці. Аби дізнатися таємниці локального продукту, наші 
кореспонденти відправилися до виробничого цеху сухого варення.

«У 2008 році, проїжджаючи повз 
вулицю Пушкінську, щось мені під-
казало зайти до букіністичного ма-
газину. Чесно, не розуміла, навіщо 
я сюди прийшла, як раптом до рук 
потрапила старовинна книга Олени 
Малаховець “Подарунок молодим 
господаркам” 1912 року видання. 
До слова, ця авторка — прабабця 
всіх теперішніх гастроблогерів. 
Її книга охоплює великий кулі-
нарний світ від азів сервірування 
столу та цін продуктів на базарі до 
правильної організації місця для 
молебню прислуги.

Про унікальність цього видання 
я чула давно, тож “Подарунок мо-
лодим господаркам” швидко опи-
нилася серед інших книг у нашій 
домашній бібліотеці», — ділиться 
Світлана.

Про створення 
гастрономічного 
бізнесу

«У 2015 році почали шукати нові 
ідеї для бізнесу. Як тут згадали про 
“особливу” сторінку антикварної 
книги, на якій розповідалося про 
Київське сухе варення, як про со-
лодку візитівку міста з 18 століття. 
Тоді ж ми вирішили відродити 
символ столиці.

З того часу шукали різні рецеп-
ти приготування. Київське сухе 
варення оповите безліччю легенд 
та історій.

Раніше фрукти варили з медом. 
Зараз відомо, що нагрівати мед до 
високої температури не рекомен-
довано, тому його ми замінили цу-

кром. Це дає змогу робити солодощі 
максимально натуральними: тільки 
цукор і основа — фрукти, ягоди, 
овочі тощо», — продовжує Світлана.

Реалізація
«Обклавшись книгами та за-

чинившись на 2 місяці вдома 
з великою сушильною камерою 
ми почали готувати.

Відверто кажучи, було нелегко: 
в книзі вимірюють фунтами, напер-
стками та відрами, а сушать у літній 
духовці. Тож нам залишилося тільки 
експериментувати. Кожен рух за-
писували, кожен грам вимірювали.

У нормі стало прокидатись о пів 
на четверту ранку, щоб зменшити 
чи збільшити температуру для цу-
катів. Зверталися за допомогою до 

знайомих, які свого часу підіймали 
консервну промисловість і добре 
знаються на техніці.

Щодо дегустації, то тут допо-
магали наші діти, які коментували 
чи не занадто солодко виходить. 
Саме завдяки наполегливості ми 
винайшли сучасну рецептуру ки-
ївського сухого варення», — згадує 
Ярослав.

Перший вихід в люди
«Одного разу наша дочка розказа-

ла, що братиме участь в організації 
веганського фестивалю та запропо-
нувала спробувати свої сили.

Це був своєрідний виклик, адже 
публіка на таких івентах дуже ви-
моглива. Так сталося, що до лавки 
“Київського сухого варення” по-

чали підходити, дегустувати та 
купляти… У результаті з 18 ящиків 
залишилося лише 2.

Тоді фестиваль став поштовхом, 
аби продовжувати рухатись в цьому 
напрямку та думати про власний 
промисловий цех. Саме у ньому 
ми зараз перебуваємо.

З документами впоралися швид-
ко та знайшли інститут, який допо-
міг нам розробити технічні умови. 
Зареєстрували харчове виробни-
цтво. А ось наша торгова марка 
довго реєструється — півтора року.

Нині у цеху стоїть звичайна ку-
хонна плита на 4 конфорки, 50 ка-
струль та кілька сушарок. На кожній 
каструлі стікер — дата першого 
варіння й останнього», — продо-
вжує Ярослав.

Рецепт сучасного 
київського сухого 
варення

У невеличкому цеху ласощі ви-
готовляють не тільки з «класичних» 
фруктів і ягід, але також зі скоринок 
кавунів, динь і навіть овочів.

«Щоб приготувати Київське сухе 
варення, потрібно взяти нарізані 
часточками фрукти, залити їх цу-
кровим сиропом і варити 7 разів 
з перервами на 10–12 годин. Та-
ким чином солодка маса здобуває 
ідеальний смак.

Далі варення пересипати дріб-
нокристалічним цукром, добре 
обваляти в ньому кожну часточку 
й струсити. На останній стадії інгре-
дієнти відправляємо до сушильних 
камер, де температура не перевищує 
65 градусів. Готове Київське сухе ва-
рення можна відразу куштувати. Ми 
ж складаємо у ящики в спеціальній 
в кімнаті з відповідним мікрокліма-
том», — розповідає Ярослав.

Про смаки
«У нас широкий асортимент. 

Якщо скажуть: “Та що мені ваші 
цукати з апельсинів?!”, то сміливо 
запропонуємо буряк та ревінь. І в 

цьому наша перевага — ми різ-
ні!»  — говорить подружжя.

«Час від часу в нас бувають виїзні 
продажі, завдяки яким вивчаємо 
попит на нашу продукцію та на 
окремі смаки.

Нещодавно на прохання одно-
го веганського закладу зробили 
сухе варення з фенхелю. Близько 
2-х кілограмів. Цікавий досвід та 
не менш цікавий смак!» — ділиться 
Ярослав.

Оформлення
«Дизайн нашої продукції — це 

окремий вид мистецтва. Всі банки 
колекційні, зі своїм номером та 
прикрашені київськими мотивами.

Оформлення першої надихнула 
листівка початку 20 століття: мале-
ча тягнеться дістати та скуштувати 
варення. Подумали, що саме ця 
ілюстрація досить символічна. 
З іншого боку зображені ті фрукти, 
з яких готуємо цукати.

До речі, цікавий факт — невідомо 
хто на малюнку: дівчинка чи хлоп-
чик! Тож ми малечі дали універ-
сальне ім’я Сашенька. В колекції — 
сім унікальних жерстяних баночок. 
І всі пов’язані з нашим містом!» — 
показує Світлана.

Про попит та експорт
«Нам часто пропонують екс-

портувати продукцію. Однак ми 
не плануємо виходити на великі 
обсяги виробництва.

Тож аби придбати його, треба 
завітати до міста чи замовити на 
нашому сайті.

Оскільки наша продукція стала 
туристичною візитівкою, працюємо 
з гідами та екскурсоводами. Шка-
тулочки по 40 грамів — ідеальний 
солодкий подарунок наприкін-
ці будь-якої подорожі столицею. 
Наше варення везуть за кордон як 
подарунки — це смачно, відносно 
недорого й красиво», — каже родина 
виробників.

Місія
«Звичайно, ми мріємо, аби “Ки-

ївське сухе варення” стало відо-
мим смаколиком в усьому світі 
і водночас щоб люди знали, що 
купити сухе варення можна тіль-
ки в Києві. Ми доклали чимало 
зусиль та серця для того, щоб було 
і смачно, і корисно, і красиво», — 
завершує Ярослав.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»


