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У грудні в Києві
відкриють нову ділянку
Великої кільцевої
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Столичні школярі
повернулися за парти
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«Ціни на проїзд у транспорті Києва
не будуть підвищувати до кінця
опалювального сезону», — Кличко
Мер столиці запевнив, що питання перегляду
тарифів на проїзд до кінця опалювального
сезону розглядатися не буде.
16 листопада перший заступник
голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що влада столиці
змушена підвищувати тарифи на
проїзд у громадському транспорті
міста. Серед причин — зростання
вартості складових тарифу: електроенергії, опалення, пального
та мінімальної зарплатні. У місті
повідомили, що ймовірно ціни
зростуть з початку наступного року.
Але це лише попередня інформація,
оскільки питання лише на етапі
громадських консультацій.
Наступного дня мер столиці Віталій Кличко пояснив ситуацію та
повідомив, що тарифи на проїзд
у громадському транспорті Києва
не будуть переглядати до кінця
опалювального сезону. Зазначимо,
що офіційно опалювальний сезон
закінчується 15 квітня.
Кличко пояснив, що комунальні
підприємства «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися до КМДА з тим, що тарифи
на перевезення в комунальному

транспорті давно не відповідають
їх собівартості. Апелюють значним
зростанням цін на енергоносії,
які є головною складовою вартості тарифу.
«Щоб не підвищувати тарифи на
опалення і гарячу воду для киян,
міська влада вже компенсувала зі
столичного бюджету більше 2 млрд
гривень. Уряд обіцяв компенсувати
ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму. І в цій
ситуації Києву доводиться постійно
дотувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд
у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього
року дотація на міський транспорт
становить 4,5 млрд грн з міського
бюджету», — зазначив мер столиці.
Кличко каже, що зараз міська влада стоїть перед вибором:
збільшувати цифри в платіжках
за комуналку, або підвищувати
плату за проїзд. Бо витратити увесь
бюджет столиці на дотації місто не
може. Адже не залишиться коштів

на розвиток, ремонт доріг, будівництво мостів, шкіл та садочків.
«Разом з тим, я розумію наскільки чутливим є питання вартості
проїзду для киян. І зазначу, що
винесене воно поки тільки на обговорення. Це — проєкт. А не ухвалене
рішення!» — наголосив Кличко.
На завершення він підкреслив,
що як менеджер тримільйонного міста він змушений говорити
про складну економічну ситуацію,
в якій нині опинилася столиця. Зокрема, через енергетичну кризу та
через постійні борги центральної
влади перед Києвом.

«Але як у мера Києва у мене
позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд
у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!» — Віталій Кличко.
Зазначимо, що за поперед
ньою інформацією вартість
квитка в одну сторону пропонують встановити на рівні від
12 гривень. Найдешевшою буде
вартість проїзду для власників
Картки киянина.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

До річниці Революції Гідності в столиці
вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні
21 листопада на Алеї
Героїв Небесної Сотні
Київрада наполягає
на внесенні на громадське відбулася церемонія
обговорення
покладання квітів
законопроєкту
з нагоди Дня Гідності
про столицю
та Свободи.
 стор. 3

Музей Голодоморугеноциду: як у Києві
будують другу чергу
меморіалу
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Участь у заході взяли кияни,
волонтери, сім’ї полеглих героїв,
які вшанували пам’ять про загиб
лих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.
У церемонії взяли участь заступник
міського голови — секретар Київської міської ради Володимир
Бондаренко та депутати Київської
міської ради.
За словами заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради Володимира Бондаренка, події, які почалися вісім
років тому, показали, що український народ ніколи не змириться,
коли намагаються зламати нашу
державу. На жаль, ми змушені
спостерігати це і сьогодні. Ціною
тисяч життів ми продовжуємо

здобувати гідність, свободу та
майбутнє.
«Я переконаний, що завдання
усіх свідомих громадян — не дати
зламати зляканим голосам те, що
вибороли такою дорогою ціною.
Майбутнє знаходиться в руках самих українців. Український народ

неодноразово підтверджував, що
він має право визначати своє майбутнє і більш того, він буде його захищати. Мабуть, це найголовніший
урок Революції Гідності», — зазначив Володимир Бондаренко.
Володимир Бондаренко додав,
що міська влада завжди докла-

датиме максимум зусиль задля
захисту прав та свобод киян, та
дбатиме про дотримання цінностей демократичної та суверенної
держави.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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У Києві відкриють
нову ділянку
Великої кільцевої
Після 20 грудня в столиці планують
відкрити рух новою ділянкою Великої
кільцевої дороги — від проспекту Маршала
Рокоссовського до вулиці Богатирської.
Там будуть і велодоріжки,
і пішохідні тротуари. Також до
кінця року добудують нову транспортну розв’язку над вулицею
Богатирською. Про це заявив мер
Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт на об’єкті.
Міський голова зазначив, що
був тут у вересні, але відтоді багато
чого змінилося і будівельні роботи
наближаються до завершення. Вже
влаштували верхній шар асфальту
на ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім’ї Кульженків.

Майже добудували шляхопровід
через вулицю Богатирську. На ньому завершили основні будівельномонтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар асфальту.
Також майже готовий шляхопровід
через залізницю. На ньому теж
завершили основні будівельномонтажні роботи та влаштували
гідроізоляцію.
«Сьогодні на цьому великому та
важливому об’єкті транспортної
інфраструктури тривають роботи,
аби якомога швидше відкрити його

для автомобільного руху. Вже облаштовують всі мережі та дощову
каналізацію. Також встановлять
шумозахисний екран, аби шум від
автомобілів не заважав мешканцям
прилеглих будинків», — розповів
Віталій Кличко.
При цьому мер зазначив, що
велике навантаження на дороги столиці створює транзитний
транспорт. За його словами, щодня через Київ проїжджає понад
чотири тисячі вантажівок.
«Місто давно говорить, що
єдиним вирішенням проблеми
великого транзиту через столицю
є будівництво Київської окружної
дороги — проєкту, який має втілити
Уряд. Щоб транспорт не прямував
через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті», —
наголосив Віталій Кличко.
Втім, за його словами, навіть
в умовах економічної кризи, яку
спричинила пандемія коронавірусу,
Київ робить все, що він нього залежить. Він нагадав, що зведення
нової ділянки Великої кільцевої
дороги — від проспекту Маршала
Рокоссовського до вулиці Богатирської — було в планах будівництва
ще з 2008 року, однак тільки зараз
місто взялося за втілення в життя
цього проєкту.
До речі, днями у Києві відновили повноцінний автомобільний
рух на оновленій частині Великої окружної дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Це
одна з ділянок, яку столиця не так
давно отримала на свій баланс
від області, й одразу розпочала
капітальний ремонт, який тут не
проводили 46 років.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Колектив телеканалу із Мариною Хондою та Романом Лелюком

Довіра глядачів до телеканалу «Київ»
завдяки якісному оновленню становить 72%
За два роки роботи у новому
форматі об’єднані редакції телеканалу «Київ» та радіо «Київ FM»
посіли лідерську позицію серед
регіональних мовників за чисельністю аудиторії.
16 листопада в Україні відзначали
День працівників радіо, телебачення
та зв’язку. Привітати із професійним
святом муніципальних медійників
та вручити їм нагороди прийшла
і столична влада — заступниця
голови КМДА Марина Хонда та
директор Департаменту суспільних
комунікацій Роман Лелюк.
«У наш час саме ви забезпечуєте
громадянам одне із фундаментальних прав! Ваша робота непроста,
але водночас цікава та сповнена
романтики! І я щиро вітаю усіх,
хто працює в цій сфері. Цікавих
сюжетів та репортажів, вдячних
читачів, слухачів і глядачів!» —
зазначила під час вручення Марина Хонда.
Водночас Роман Лелюк повідомив
про позитивні результати роботи
комунальних телеканалу та радіо.
Нагадаємо, що саме Департамент
суспільних комунікацій відповідає
за розвиток та роботу цих ЗМІ.

Зокрема, він звернув увагу, що за
два роки роботи у новому форматі
об’єднані редакції телеканалу «Київ»
та радіо «Київ FM» зайняли лідерську позицію серед регіональних
мовників за чисельністю аудиторії
за результатами дослідження Big
Data Ua.
«Два роки тому ми поставили собі
амбітну мету — оновити телеканал
„Київ“ технічно та змістовно, щоб
кияни мали якісне та сучасне джерело
достовірної інформації про життя
столиці. Тому редакції телеканалу
та радіо здійснили переїзд із аварійної будівлі до нового спеціально
облаштованого приміщення. Ми
оновили технічний арсенал мовника. А журналісти змінили формати
своєї роботи та максимально зосередилися на оперативних новинах
столиці», — зазначив Роман Лелюк.
І за даними Nielsen, щомісяця більше мільйона киян стають
глядачами каналу. А рівень довіри
серед глядачів становить 72%. Для
розуміння — навіть загальна довіра
глядачів до телебачення в Україні
складає менше 40%.
Роман Лелюк розповів, що
у рамках модернізації телеканал

здійснив ребрендинг, актуалізував
формат мовлення, створив сучасний павільйон-трансформер із
відеостіною, де одночасно можуть
знімати три різні програми, та оновив апаратно-студійний комплекс.
Тепер щодня на каналі «Київ» виходить десять годин у форматі news
room, одночасно курсують містом
вісім знімальних лайвгруп, створюється документальне кіно власного
виробництва та майже два десятки
унікальних телепроєктів про Київ.
У 2021 році телеканал почав
мовлення у HD-форматі. Комплексні
перетворення забезпечили глядачу
якісну живу картинку практично
в режимі реального часу. Незабаром мовник планує зосередитися
на утриманні лідерських позицій
серед регіональних телеканалів
та збереженні аудиторії, яку він
акумулював.
На радіо «Київ FM» вдвічі збільшили потужність радіопередавача
та зросла кількість авторських проєктів, а також програм розмовного
формату.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Столичні учні
повернулися
за парти
Через покращення ситуації
із захворюваністю на COVID-19,
міська влада Києва повідомила
про відновлення очного навчання у школах. Діти повернулися за
парти з понеділка, 22 листопада.
«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення
з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних
школах. Для учнів усіх класів», —
зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, який відповідає за освіту Києва, повідомив
своєю чергою, що таке рішення
комісія ухвалила, спираючись на
два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації
хворих на COVID-19 та зниження
відсотка завантаженості ліжок із

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва
від 09.08.2021 року по справі №
640/20721/21 суддею Мазур А.
С. відкрито провадження в адміністративній справі за позовом
Буняка Валерія Сергійовича, Титича Віталія Миколайовича до Виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) про визнання протиправним та нечинним з моменту прийняття розпорядження
Виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25
червня 2021 року №1459 «Про
встановлення тарифів на послуги
з користування майданчиками
для платного паркування транспортних засобів, які надаються
Комунальним підприємством
«Київтранспарксервіс». Ухвалою

киснем у столичних лікарнях.
Валентин Мондриївський відзначив, що навчання у столичних школах не припинялося і після осінніх
канікул тривало у дистанційному
режимі. На сьогодні у Києві вакциновані більше 95% освітян.
Нагадаємо, дистанційне навчання школярів — вимушений, але
необхідний крок, а рішення приймали після фахових консультацій
із Міністерством освіти та науки та
Міністерством охорони здоров’я.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Окружного адміністративного
суду міста Києва від 06.10.2021
суд перейшов до розгляду справи
у порядку загального позовного
провадження. 16.11.2021 Окружний адміністративний суд міста
Києва задовольнив клопотання
Виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та залучив у якості третьої особи, яка
не заявляє самостійних вимог на
предмет спору на стороні відповідача, Комунальне підприємство
«Київтранспарксервіс».
Судове засідання призначено
на 09.12.2021 о 15:00 та відбудеться в приміщені Окружного
адміністративного суду міста Києва за адресою: місто Київ, вул.
Велика Васильківська, 81-А, зал
судового засідання № 214.

Кредитна спілка «Моя Скарбниця» (ідентифікаційний код
25943180) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 24 грудня
2021 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Народна, 29
Порядок денний:
8. Затвердження переліку ауди1. Звіт Спостережної ради
торських компаній на проведення
2. Звіт Правління
аудиту.
3. Звіт Кредитного комітету
9. Різне.
4. Звіт Ревізійної комісії
Для
участі у чергових Загальних
5. Затвердження річних резульзборах необхідно мати документ,
татів діяльності Кредитної спілки
6. Обрання нового складу Спо- що посвідчує особу, довіреність на
право участі у зборах, сертифікат
стережної ради
7. Обрання нового складу Реві- про вакцинацію від COVID-19 або
зійної комісії
негативний ПЛР-тест.
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про виявлення на території району безхазяйного
нерухомого майна, а саме:
– цегляної нежитлової споруди (сміттєзбірник, гараж), який розташований за
адресою: вул. Чеська, 9;
– підпірної стіни (вироблена з бутового каменю, моноліту, цегли, обкладена
плиткою), розташована вздовж будинків
№№ 23, 25, 25-а, 27, 29, 31, 37, 41 на вул.
М. Бойчука;
– нежитлові цегляні споруди дво-,
одно – поверхові, розташовані во дворі
будинків № 3, № 5 на вул. Німанській та
будинку № 30/1 на бульв. Дружби Народів
поряд з вентиляційним кіоском № 234 КП

«Київський метрополітен»;
– пам’ятку архітектури Васильківського
укріплення «Горжову стіну Васильківського
укріплення ХІХ століття» (цегляна довжиною 73 м, шириною 0,8 м, висотою 3 м),
відкриті артилерійські каземати оборони
рову з потерною у валу Васильківського
укріплення ХІХ століття (цегляна підземна
споруда), розташовані за адресою: Євгена
Коновальця, 44.
Просимо власників вказаного майна, з
підтверджуючими документами, звернутися до Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації (м. Київ, вул.
Омеляновича-Павленка, 15, каб. 404-406,
тел. 280-56-19) протягом одного року з
дня оприлюднення цього оголошення.

Господарський суд міста Києва
викликає Якобчука Олександра
Валерійовича, 02156, м. Київ,
вул. Шолом-Алейхема, б. 17-А,
кв. 5, як відповідача-2, у справі
№910/15308/21, за позовом АТ
«ОТП БАНК» до ТОВ «ЯСІН-2007» та
Якобчука О.В. про солідарне стяг-

нення заборгованості за кредитним
договором, у підготовче засідання
на 14.12.21 о 12:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського
суду міста Києва за адресою: м.
Київ, вул. Богдана Хмельницького,
44- Б, зал № 5, яке буде проводитися суддею Морозовим С.М.

Втрачене посвідчення №019810 від 23.07.2014 р. видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської РДА в м. Києві на ім’я Дикун Марія
Юріївна, вважати недійсним.
Посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи,  категорії 4 серії В-І №784090 від 20.11.1995 видане Київською облдержадміністрацією на ім’я Цимбалюк Валентини Сафонівни, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1986 р. Серії А   (категорія 2) №069037 від 09.12.1992 р. на ім’я Маломуж
Микола Григорович, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.
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Київрада наполягає на внесенні на громадське
обговорення законопроєкту про столицю
Міські депутати звернулися до
Президента України, Верховної
Ради України щодо ситуації нав
коло законопроєкту «Про місто
Київ — столицю України».
Таке звернення ухвалили депутати Київради 18 листопада, на
пленарному засіданні.
Необхідність направлення звернення до вищих органів влади
України викликана тим, що наразі
на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт «Про місто
Київ — столицю України». І вперше
до передбаченого Конституцією
України закону застосовується
спеціальна скорочена процедура
розгляду.
Саме за цією процедурою парламентарі хочуть ухвалити закон,
за яким житиме Київ протягом
наступних десятків років.

Водночас Європейська хартія
місцевого самоврядування визначає, що у процесі планування
та прийняття рішень щодо всіх
питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, мають проводитися
консультації своєчасно та належним чином.
«Проте територіальна громада
міста Києва позбавлена можливості
на консультації, а власне законопроєкт було презентовано за два
дні до його ухвалення профільним
парламентським комітетом», —
підкреслив депутат Київради, член
постійної комісії з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку Дмитро Білоцерковець.
Депутат наголосив, що, всупереч
ч. 5 ст. 140 Конституції України,
законотворці намагаються на влас-

ний розсуд обмежити спроможність
Києва керувати своїми районами,
встановлюючи унікальні механізми
затвердження на рівні Кабінету
Міністрів України переліку та меж
районів всередині столиці.
Намагання встановити на рівні
закону розподіл повноважень на
міському та районному рівнях
є антиконституційним прямим
втручанням у повноваження Київської міської ради.
«Новий закон про столицю України не повинен порушувати конституційних прав мешканців Києва
та принципів місцевого самоврядування. Для збереження місцевого
самоврядування та забезпечення
прав мешканців столиці України
ухвалювати новий закон про місто
Київ потрібно з дотриманням усіх
вимог щодо громадського обго-

ворення та належної експертизи,
з дотриманням точного виконання
норм статей 140–146 Конституції
України», — наголосив Дмитро
Білоцерковець.
Критерії, за якими має жити
європейська столиця, повинні відповідати ключовим європейським
принципам місцевого самовряду-

вання. Саме тому депутатський
корпус Київради наполягає, щоб
законопроєкт «Про місто Київ —
столицю України» був направлений
на широке громадське обговорення
та проведення консультацій.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

При університеті Шевченка
відкрили новий інститут
В інституті навчатимуть майбутніх управлінців
та державних службовців.

«Ні» насильству: відкриють новий
центр для постраждалих від тиранів
Кияни, які стали
жертвами домашнього
насилля, зможуть
отримати у Центрі
психологічну та
юридичну допомогу
та почати нове життя.
Від початку року у Києві зафіксували понад 20 тисяч випадків
домашнього насильства. Відтак
у столиці розбудовують мережу
закладів для осіб, які потерпають
від тиранії. Під дахами цих центрів
потерпілі зможуть оговтатися від
пережитого, подолати страхи, дізнатися про свої юридичні права та
дати собі шанс на нове — світле —
майбутнє. Зараз на вулиці Райдужній, 6-А ремонтують приміщення,
в якому невдовзі запрацює Денний
центр соціально-психологічної
підтримки постраждалих від домашнього насильства. Роботи планують завершити до кінця року.
Сам Центр обіцяють відкрити на
початку 2022-го.
У цьому закладі будуть отримувати допомогу мешканці лівого
берега Києва. Центр працюватиме
як філіал Київського міського центру гендерної рівності, протидії та
запобігання насильству.
«Заклад надаватиме послуги
комплексної соціально-психологічної та первинної правової
допомоги постраждалим особам.
Також тут працюватимуть групи

взаємодопомоги постраждалих
осіб, проводитимуть семінари та
тренінги для постраждалих. На базі
закладу функціонуватиме мобільна
бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства»¸ — розповіла заступниця
голови КМДА Марина Хонда.
Вона також підкреслила, що відкриття цього закладу — це важливий крок до створення єдиної
системи протидії та запобігання
насильству, який зробить роботу
спеціалізованих служб ще ефективнішою.
Марина Хонда також закликала
не мовчати про випадки домашнього та гендерно зумовленого
насильства і одразу звертатися за
допомогою.
Раніше у столиці запрацював
телефон довіри 15–00, відкрили
дві кризові кімнати, успішно працюють два притулки та кімната,

«дружня до опитування дітей» на
Дарниці.
Першу кризову кімнату відкрили
на правому березі у травні, а другу —
на лівому — у листопаді. Аби вберегти від кривдників, адреси кімнат
не розголошують. Потрапити туди
може кожна людина, викликавши
поліцію, звернувшись особисто до
Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству, чи до соціальних служб,
які підготують направлення.
Можна зателефонувати також
на «гарячу лінію» 15-00 зі стаціонарного телефону чи 272-15-00 —
з мобільного. Отримати допомогу
можете також, написавши на ел.
адресу kmc.gender@gmail.com, або
звернувшись у Центр на вул. Іллєнка, 20.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Цього року за наказом Президента України до Національного
університету ім. Тараса Шевченка
приєднався новий інститут Навчально-наукового центру публічного управління та державної
служби. До слова, це вже одинадцятий інститут у складі університету.
Валентина Гошовська, в.о. завідувача кафедри парламентаризму, народна депутатка кількох
попередніх скликань, докторка
політичних наук та професорка
розповіла журналістці «Вечірнього
Києва», що освітньо-наукова програма «Парламентаризм та парламентська діяльність» розрахована
на людей, які вже мають вищу
освіту рівня «Бакалавр», «Магістр»,
«Спеціаліст». Та які вступають до
Інституту, аби здобути ще одну
вищу освіту чи покращити знання.
«Впродовж двох років студенти,
які вже працюють на державній
службі, розвинуть компетенцію
управлінця та стануть більш обізнаними. А студенти, які не мають
відношення до державної служби,
навчатимуться, аби згодом реалізувати себе в управлінні чи політиці», — пояснює Валентина Гошовська.
Професорка додає, що велика перевага кафедри парламентаризму —
це те, що основна ставка навчання
робиться на здобуття практичних
навичок та компетентностей.
А відтак після закінчення випускники зможуть впевнено себе
почувати на посаді політика, управлінця, радника, політичного експерта, помічника депутата та навіть
президента.
Наприклад, серед випускників
кафедри парламентаризму — Олег
Діденко, голова ЦВК, Тарас Мельничук, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України,
Світлана Онищук, голова ІваноФранківської обласної державної
адміністрації, народні депутати
кількох скликань тощо.
Наступного року в Навчальнонауковому інституті публічного
управління та державної служби
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

триватиме набір студентів на кілька
спеціальностей.
Здобувати освіту вони зможуть
на кількох кафедрах:
• кафедра парламентаризму;
• кафедра державного
управління;
• кафедра публічної політики;
• кафедра глобальної на національної безпеки;
• кафедра регіональної політики;
• кафедра управління інформаційної політики.
Упродовж навчання студентам
видаватимуть необхідну літературу.
Буде також можливість слухати
дисципліни англійською мовою.
Практика проходитиме у Верховній
Раді, в міністерствах, в обласних
та міських радах, а також — на
державних підприємствах.
Майбутнім студентам пропонують як очну, так і заочну форми
навчання. Попередньо для вступу до
інституту бакалаври мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
А магістри — фаховий вступний іспит й іноземну мову в університеті.
В інституті наголошують, що
більш детально дізнатися про
вступні іспити та кількість місць
на бюджетну й контрактну форму
навчання можна буде на початку
року на офіційному сайті інституту.
Тоді ж оприлюднять і актуальну вартість навчання. Для розуміння, торік
один рік коштував 49 400 грн, якщо
мова про очну форму, і 25 500 грн
для тих, хто вчиться на заочному.
Н а в ч а т и м у т ьс я ст уд е н т и
в корпусі, що розташований на вул.
Академіка Ромоданова, 12/2. Після
закінчення навчання випускники
отримають диплом європейського зразка.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Київської міської ради
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МІСТО
музею та наповнювати її впродовж
наступного року.

Що відбувається
нині на Печерських
пагорбах

Музей Голодомору-геноциду:
як у Києві будують другу
чергу меморіалу
Напередодні пам’ятних днів журналісти нашого видання побували
на Печерських пагорбах, де триває будівництво другої черги
Національного музею Голодомору-геноциду.
Від 2017 року стартувала реалізація другої черги будівництва
цього музею. Нині тривають роботи
на вулиці Лаврській, 3. Завершити
їх мають за графіком — восени
2023 року.
Фахівці називають проєкт дуже
непростим — і з погляду конструктиву, і з погляду місця розташування та правильних візуальних
рішень. Наприкінці листопада має
відбутися презентація концепції
експозиції, що наповнить простір
другої черги Національного музею
Голодомору-геноциду.

Довга історія
створення музею

Нагадаємо, що розпочате у 2008
році будівництво Меморіального комплексу так і не завершили.
У 2009 році звели лише першу чергу,
а зведенню другої черги — саме
музею — завадила зміна влади
в Україні, яка не визнавала Голодомор актом геноциду українців
й часто — навіть заперечувала
цей факт.
До питання будівництва повернулися лише у 2016 році через По-

станову Кабміну, яка декларувала
початок підготовки будівництва II
черги. Тоді ж створили оргкомітет.
Серйозність урядових намірів підтвердив Президент України 26 листопада 2016 року у День пам’яті
жертв Голодомору, а саме будівництво розпочали у 2017 році.
У вересні нинішнього року
в музеї відкрили оновлену експозицію Зали пам’яті, модернізовану
в межах реконструкції першої черги
музею. У Міністерстві культури
планують наприкінці листопада
презентувати концепцію експозиції

Врятуємо Маріанну разом!
Дитину може врятувати один укол, який коштує близько 60 млн гривень.
Трирічній дівчинці з Києва
Маріанні Михайловій потрібен
найдорожчий укол у світі. У неї
виявили рідкісну генетичну недугу — спинально-м’язеву атрофію
(СМА). Вартість ліків — близько 60
млн грн або 2,3 млн доларів.
Батько Маріанни — Артур Михайлов — працює слюсарем Київського
метрополітену. Самостійно родина
не силах оплатити лікування, тому
зараз до збору коштів просять долучитися усіх небайдужих.
Артур розповідає, що перші
ознаки недуги у доньки помітили, коли Маріанні виповнився
рік — дитина завжди падала і не
мала опори. Батьки возили її по
державних та приватних клініках,
однак медики ніяк не могли встановити діагноз. І лише коли Маріанні
була вже два, лікарі таки визначились із остаточними висновками
і діагностували дівчинці рідкісне
захворювання СМА — спінальном’язову атрофію першого типу.
Через два з половиною місяці
після заключення медиків, Маріанна отримала першу дозу препарату

«Spinraza» — перші ліки проти СМА.
Ці ліки не можуть поставити дитину
на ноги, але допомагають виробляти потрібний білок. До слова,
зазначений препарат необхідно
вживати регулярно. Тільки за перший рік лікування пацієнтові мають
зробити шість уколів, а протягом
життя — по чотири на рік.
Сьогодні є тільки один спосіб
врятувати життя трирічної Маріанни — зробити укол препаратом
Zolgensma. Але, на жаль, ліки настільки дорогі, що навіть увійшли
до книги рекордів Гіннеса, як найдорожчі медикаменти у світі — їх
вартість 2,3 мільйона доларів.
Проте навіть такі великі гроші
в Україні неодноразово успішно
збирали. Взимку цього року 8-місячній Марії Сахно з Херсонщини
спільними зусиллями придбали
потрібний укол.
А на початку листопада збір
коштів закрили для однорічної
львів’янки Вікторії Полюги. Кошти
вдалося зібрати зокрема й тому,
що навколо проблеми родини
об’єдналися усі: від гігантів біз-

несу до пересічних мешканців, які
жертвували коштами на каву чи
свій одноденний заробіток.
Зібрати кошти Маріанні потрібно якнайшвидше. Склалася така
ситуація, що дівчинці доволі пізно
поставили діагноз, а укол передбачає певні вагові обмеження. Він
дозволений дітям, вага яких менша
за 21 кг. Наразі зібрали лише 9% зі
всієї суми.
Нижче публікуємо реквізити
для перерахунку коштів
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Під час візиту журналістів будівельники зводили саму будівлю
музею та облаштовували паркову
зону. Також тривало будівництво
пішохідного мосту та відкритої
автомобільної стоянки на Дніпровському узвозі.
В основних конструкціях вже
готовий міст, що сполучає територію музейного комплексу
з Дніпровським узвозом та паркувальним майданчиком для екскурсійних автобусів. Цікаво, що
у зону будівництва завезено багато
газонних рулонів. Травою застеляють попередньо укріплені георешіткою схили.
Зведено й основну конструкцію
самого музею. Роботи тривають на
даху. Продовжується також процес
на інженерних спорудах.
У Спеціалізованому управлінні
протизсувних підземних робіт розповіли, що біля Музею Голодомору
складні вологі ґрунти й схили. Там
спорудили 10 складних штолень та
дренажів. І це було ще у 2008 році,
коли завершували першу чергу
будівництва. Протизсувна система,
що відводить воду від цих пагорбів,
починається біля церкви Андрія
Первозванного й завершується біля
Києво-Печерської лаври.
Будівельники акуратно зводять
нові музейні приміщення, дотримуючись всіх вимог СУППРу. Тут не
дозволено перевлаштовувати жодну
дренажну систему, адже раніше
приклали чимало зусиль, щоб зібрати воду з цих непростих схилів.

Складний проєкт
та його особливості
Як зазначають автори проєкту —
архітектори з «Проєктних систем»,
нова будівля музею — це інноваційний проєкт, де застосовують найсучасніші технології в будівництві.
Враховуючи розташування споруди
в буферній зоні Києво-Печерській
Лаври та в зоні ландшафту, який
є під охороною, здійснюється
приховане розміщення споруди
за правилами сучасної зеленої архітектури у складках ландшафту,
а також із застосуванням принципів
зеленої покрівлі, сучасних трендів
в музейній справі та архітектурі.
Музей «вбудовують» в наявний
схил. Три його рівні розташували терасами, з двома вхідними групами.
Один вхід — з боку Свічки Пам’яті,
другий — з боку Дніпровського
узвозу. Проєкт покликаний вирішити не тільки локальну проблему,
а й проблему, яка пов’язана з усім
навколишнім середовищем, — це
доступність Меморіалу для людей
з особливими потребами.
Площа музею складатиме 14 тисяч квадратних метрів. Тут постійно
працюватиме колектив у складі 200
осіб. Споруда зможе одночасно прийняти до 1000 відвідувачів.
З а п л а н о в а н о п ’я т ь з а л і в
і сучасний вестибюль у стилі техно
без експонатів. Так зроблено для
того, аби можна було зняти психологічну напругу після перегляду
експозиції. Відвідувачів поступово —
від зали до зали — будуть готувати,
«вводити» в історію трагедії голодоморів. Після перегляду і потрібен
буде психологічний відпочинок.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

