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Валентин Мондриївський:
Оцінювати ефективність
роботи нового складу
Київради можна буде
через рік



стор. 2

Столичні діти повернуться
на навчання з 25 січня



Чи зростуть тарифи
на опалення у Києві:
відповідь мера
Тарифи на опалення та гарячу воду не будуть

стор. 3

Історія одного будинку:
таємниці, що приховує
«Вороняча слобідка»



Сьогодні українці відзначають
День Соборності України.
Цього дня у 1919 році
був проголошений
Акт Злуки Української
Народної Республіки
та Західно-Української
Народної Республіки. Щорічно
22 січня у різних куточках
України проводили акції
живих ланцюгів Соборності.
Цього року,
через пандемію COVID-19,
всі заходи — ланцюги,
флешмоби та лекції —
відбудуться онлайн. Утім це не
применшує значення одного
із найбільших національних
свят, яке символізує єдність
Української держави. Зі
святом Вас, дорогі земляки!

стор. 3 зростати до кінця поточного опалювального сезону.

Дихати на повні груди:
як у Києві вирішують
проблему забруднення
повітря



22 січня — День Соборності України!
Фото Бориса Корпусенка

АНОНСИ

стор. 4

Як повідомив мер Києва Віталій
Кличко, відповідної домовленості
досягли під час урядової наради,
в якій взяли участь Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль, члени Асоціації
міст України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,
т.в.о. міністра енергетики Юрій
Вітренко, заступник голови Офісу
президента Кирило Тимошенко,
заступник голови Офісу президента
Юлія Свириденко, голова НКРЕКП
Валерій Тарасюк, голова правління
НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв,
народні депутати України.
Також у понеділок, 25 січня,
очікується підписання меморандуму між урядом, парламентом
та Асоціацією міст про алгоритм
виведення сфери теплопостачання

В опалювальному
сезоні 2020/2021 року
діє той самий
тариф на опалення,
що і в минулому
опалювальному
сезоні. Тобто
вартість 1 Гкал тепла
не змінилась і коштує
1654,41 грн.

з кризової ситуації, спричиненої
коливанням ціни на газ в Україні.
В першу чергу планується врегулювати різницю в тарифах на тепло, а також компенсувати збитки
підприємствам теплопостачання.
Раніше у «Київтеплоенерго»
пояснили, що попри те що тариф
не змінювався, нарахування за опалення у грудні 2020 року вищі, ніж
у грудні 2019-го. Це зумовлене тим,
що минулого року діяла «газова»
знижка, а температура за вікном
була тепліша.
В о п а л ю в а л ь н о м у се з о н і
2020/2021 року діє той самий тариф на опалення, що і в минулому опалювальному сезоні. Тобто
вартість 1 Гкал тепла не змінилась
і коштує 1654,41 грн.

Однак в минулому опалювальному сезоні діяла газова «знижка»,
запроваджена урядовою постановою № 1082. Згідно з цією постановою у вартості теплоенергії
коригувалась ціна газу відповідно
до ринкової ціни. Тому на опалення у грудні минулого року кияни
отримали газову «знижку» у розмірі
22% і замість 1654,41 грн/Гкал сплачували 1290,44 грн/Гкал.
До того ж, минула зима була аномально теплою. Грудень 2019 року
був в середньому на 3 градуси
теплішим, ніж в 2020 році.
Розглянемо, як змінились нарахування при незмінному тарифі,
на прикладі платіжки, яку отримали мешканці будинку на вул. Оноре
де Бальзака, 14. Опалювальна площа однієї з квартир цього будинку
становить 52,9 кв.м. За опалення
в грудні 2019 року її власники
сплатили на 790 грн менше, ніж
за опалення в грудні 2020 року.
Чому? По-перше, в новому опалювальному сезоні припинила

дію урядова постанова і газова
«знижка».
П о -д р у г е , г р у д е н ь ц ь о го року був холоднішим, ніж
минулорічний. Якщо у грудні
2019 року середньомісячна температура була на рівні +2,7°С,
то у грудні 2020 року вона становила –0,6°С. Це і призвело до збільшення споживання теплоенергії
для зазначеної квартири: у грудні
2019 р. – 1,0008 Гкал, у грудні
2020 р. – 1,2582 Гкал. Відповідно змінились і нарахування: замість 1290 грн в грудні 2019 року,
2080 грн – грудні 2020-го.
Киянам нагадують, що
у мешканців столичних багатоповерхівок є можливість долучитися до міських програм
з енергозбереження, щоб підвищити енергоефективність будинку
та як результат – зменшити витрати
на комунальні послуги.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»
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«Київрада має працювати, як один здоровий
організм», — Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ
Співголова фракції «УДАР» у Київраді Валентин Мондриївський
в ексклюзивному інтерв’ю для нашого видання поділився своїми
думками, якою має бути «ідеальна» більшість у Київраді. І що може
об’єднати депутатів усіх фракцій та політичних уподобань.
— Валентине Миколайовичу,
ви, як людина з великим депутатським стажем і досвідом
роботи в органах місцевого
самоврядування, як оцінюєте
нинішній депутатський склад
Київської міської ради?
В.М.:Найкраща та найоб’єктивніша оцінка складу Київміськради – це оцінка результату
роботи. Зараз депутати тільки почали працювати, і реально зробити перші висновки ми зможемо
лише через рік, як мінімум, тоді
буде що оцінювати. Наразі можна
відмітити відповідальне ставлення депутатів до участі в комісіях
і засіданнях КМР. Початок роботи
хороший.
Перед новим складом ради
стоять складні та амбітні завдання, і реальну ефективність роботи депутати можуть показати
лише об’єднавшись у розв’язанні
цих задач.
Також вони мають усвідомлювати, що довіра їм – це більше аванс
від виборців, і тому депутатський
корпус має спиратись на справжнього лідера міста – мера Віталія
Кличка, який отримав понад 50 відсотків підтримки киян. Нагадаю,
це його третя перемога, а це вже
справжній вияв схвалення реальними людьми того, що зроблено
корисного для міста.
— Але в нинішньому депутатському корпусі дуже багато (майже дві третини) нових
і недосвідчених депутатів. Чи,
на вашу думку, вони зможуть
ефективно вирішувати долю
великого міста?
В.М.:Нова система виборів дозволила пройти до Київміськради
депутатам не тільки від конкретних
районів, де виборці віддавали свій
голос за тих, кого знають і кому
довіряють, а й по списках. Це –
подвійне навантаження та відповідальність для новачків, бо в КМР
вони вже чітко отримали свої завдання та функціонал, увійшовши
до складу тих чи інших комісій.
Тепер вони мають виконати ті обі-

цянки, які були і в їхніх особистих,
і в партійних програмах.
Найважливіше – розвиток міста, і кожен депутат має це усвідомлювати та працювати в цьому
напрямку. А місто – це люди, і ми,
депутати, маємо не просто чути їх,
а чітко розуміти усі потреби, бути
постійно в діалозі з ними, жити
проблемами міста та містян.
— Які шляхи вбачаєте для консолідації всіх фракцій ради?
І чи взагалі це можливо?
В.М.:На сесійному засіданні
3 грудня, під час якого обирали
секретаря Київської міської ради,
голосування показало – усі фракції
консолідувалися навколо міського
голови, оскільки 114 зі 120 депутатів проголосували за Володимира
Бондаренка – кандидатуру, яку
запропонував Віталій Кличко.
Одноголосно депутати підтримали й склад постійних комісій

Ми готові
співпрацювати
з усіма фракціями
Київради, оскільки
за них проголосували
кияни. Ми не
ділимо депутатів
на «своїх»
і «чужих».
та дали згоду на призначення нових
заступників голови КМДА.
Відкинути політичні амбіції
й об’єднатися навколо інтересів
киян – це головне завдання для
всіх депутатських фракцій. Тому,
переконаний, якщо не виникатиме
політичних інтриг, Київміськрада
й далі буде дієвим господарським
органом.
— Чи вже сформована чітка
більшість, на яку може спиратися міський голова для прийняття
важливих рішень?
В.М.:Віталій Кличко на першому засіданні Київради нового
скликання, звертаючись до де-

путатів, наголосив, що не можна
бути в опозиції до киян, зокрема
освітян, медиків тощо.
Тому кожна фракція має стати
частиною великої родини Київської
міської ради, яка об’єднана спільними інтересами. І цю позицію
підтримує громада міста, бо вона
обирала не політиків, а ефективних
управлінців для міста, районів
та мікрорайонів.
Місто – це пріоритет, а голоси
«проти» необхідних для Києва
рішень автоматично шкодять
розвитку столиці. На голосування виносяться вже ті рішення,
які пройшли профільні комісії
та необхідні обговорення, тому
принципові розбіжності необхідно
вирішувати на підготовчому етапі,
а не піаритись потім у залі перед
камерами.
Яскравим прикладом підготовленого рішення є голосування
за коригування бюджету 2020. Так,
невикористані кошти на зарплату
медикам були спрямовані на боротьбу із коронавірусом та покриття збитків транспортникам.
Ці рішення отримали понад сто
голосів депутатів. Тобто, проголосували представники всіх політичних
сил міської ради.
— Які основні відмінності більшості в Київраді
й парламентської коаліції? Які
гарантії для стабільної роботи
більшості в Київраді?
В.М.:Парламентська коаліція передбачена законодавством і є частиною регламентної норми роботи
найвищого законодавчого органу України. Насамперед коаліція
у ВР – це політика, а місту потрібна злагоджена робота, ефективне
господарство, якісне просування
на загальноукраїнському та світовому рівні, створення комфортних
умов для бізнесу та інвестицій.
Тому міська коаліція фактично
є згуртованою роботою заради
Києва та киян.
Як це організувати? Бути максимально відкритими для столичних
мешканців. Ми маємо не тільки

відкрито показувати всі кроки
до прийняття будь-якого рішення,
а й пояснювати, чому робимо саме
так і для чого це потрібно. Тільки
таким чином можна позбавитись
політичних маніпуляцій та спотворення громадської думки. А самі
депутати мають пам’ятати, що кияни вже показали своє ставлення
до минулого корпусу Київміськради, довірившись вдруге лише
третині депутатського корпусу.

Відкинути політичні
амбіції й об’єднатися
навколо інтересів
киян – це головне
завдання для всіх
депутатських
фракцій.
Наша фракція УДАР, як фракція
міського голови, налічує 29 депутатів. Ми готові співпрацювати з усіма фракціями Київради,
оскільки за них проголосували
кияни. Ми не ділимо депутатів
на «своїх» і «чужих». Це єдиний
організм – Київська міська рада.
Усі представлені тут політичні сили
консолідував навколо себе мер,
оскільки, ще раз нагадую, за нього
голосували не по округах, а виборці
всього міста.
— І все ж, опозиція, хоч
і формальна, але в Київраді існує…
В.М.:Давайте визначимо порядок дій у разі, якщо одна
з фракцій заявила про перехід
в опозицію. Першим кроком має
стати максимально публічна заява
про таке рішення з поясненням –
в опозиції до кого виступає дана
фракція й чому.
Не можна бути в опозиції
до мешканців міста, до їхніх проблем та потреб, до своїх обіцянок.
А тим паче не можна прикривати
свої нереалізовані бізнес-інте
реси гучними заявами про «опозиційність».

— Торік була велика проблема,
коли багато депутатів не приходили на сесію, і з цієї причини
не вдавалося відкрити засідання.
Як збираєтеся забезпечувати
явку депутатів своєї фракції?
В.М.:Загалом, рівень відві
дуваності депутатами пленарних
засідань досить високий. Проте,
вважаю, в обов’язковому порядку
потрібно висвітлювати інформацію
про явку тих, хто безпричинно постійно прогулює сесії чи не бере
участі в роботі постійних комісій.
Таку інформацію можна розміщувати щомісячно, аби наприкінці
року виборці бачили, як працює
той чи інший депутат.
Вважаю, прозорість та публічність – це найкращі методи конт
ролю. Це стосується і відвідувань
депутатів, і використання бюджетних коштів. Депутати – публічні
особи й мають постійно звітувати
перед киянами.
— Які головні виклики для Київради нинішнього скликання?
В.М.:У 2021 році пандемія вірусу залишиться головним викликом і для економіки, і для охорони
здоров’я, і для освіти, і для бізнесу.
Усім нам потрібно бути дуже виваженими в прийнятті рішень та добре
комунікувати з урядом – центральна
влада має розуміти об’єктивну ситуацію. Будь-яке рішення, що приймає
Київрада, у тому числі планування
бюджету, має враховувати інтереси
всіх киян. Ми маємо мінімізувати
негативний вплив пандемії.
Виклики для Київради пов’язані
із загальною економічною ситуацією в країні, яка відображається
й на нашому місті. Це – наповнення
бюджету, створення комфортних
умов для розвитку бізнесу, нових
робочих місць, туристична привабливість столиці, соціальна захищеність громадян.
Фракція «УДАР» продовжує працювати для киян!
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»
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«Персональний асистент»
для осіб з інвалідністю
У Києві планується
створити нову соціальну послугу для осіб
з інвалідністю — «Персональний асистент».
Супровід буде здійснюватися
під час відвідування навчальних
закладів або для допомоги під час
розв’язання побутових питань. Про
це під час презентації результатів експерименту «Персональний
асистент для осіб з інвалідністю»
повідомила заступниця голови
КМДА Марина Хонда.
«У нас понад 11 тисяч дітей
з інвалідністю. Частина з них відвідує інклюзивні дитячі садочки
та школи. Минулого року Київський
міський центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді спільно
з університетом «Україна» провели експеримент з впровадження
послуги «Персональний асистент»
для особи з інвалідністю. За попередніми даними, цієї послуги зараз потребує 561 особа, але

ця цифра ще неповна. Експеримент
був потрібен для того, аби зрозуміти функціонал асистента та порахувати вартість послуги. Адже
державних нормативів стосовно
цієї послуги немає», — зазначила
Марина Хонда.
Для експерименту було утворено 6 пар — асистент і людина
з інвалідністю. Пари було створені
зі студентів університету «Україна». Асистенти супроводжували підопічних під час навчання
у вищому навчальному закладі
та в позаурочний час. Це дало змогу

розвантажити родини підопічних,
зменшити психологічну напругу
та забезпечити час для самореалізації.
Результати експерименту підтвердили, що у місті необхідне
впровадження послуги «Персональний асистент». Фахівці продовжать
вивчення потреби та можливості
запуску і закупівлі послуги на рівні
міста. Кошти на реалізацію проекту
в бюджеті закладено.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

У Києві борються із проблемою
забруднення повітря
Столиця продовжує втілювати проєкти для більш екологічної роботи
великих підприємств.
«Забрудненість повітря —
це проблема сьогодні для Києва.
І її не вирішували десятками років. Окрім того, що місто стрімко
розвивається і росте, в ньому чимало підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним
стандартам. Наприклад — сміттєспалювальний завод «Енергія»,
що переробляє 25% столичного
сміття. Належної реконструкції
та оновлення на ньому не здійснювали десятки років. Кілька років
тому ми взялися за розв’язання
цієї проблеми. Минулого року завершили капремонт усіх чотирьох
електрофільтрів. Це дозволило
значно зменшити рівень викидів
у повітря», — повідомив мер Києва
Віталій Кличко.
За його словами, у 2020 році
на «Енергії» розпочали будівництво високотехнологічної системи
для хімічного очищення диму від
спалювання побутових відходів.
Встановлення системи хімочистки
дозволить досягнути екологічних
параметрів, що відповідатимуть європейським нормам. Це дуже важливий етап переоснащення заводу.
«Також ми вже встановили
в Києві перші стаціонарні пости

моніторингу повітря, що дозволяє
вивчати та реагувати на ситуацію
зі шкідливими викидами. Такі пости вже є в Дарницькому районі
міста. Також зазначу, що на Дарницькій ТЕЦ, яка працює на вугіллі,
завершили будівництво другого
електрофільтру. Завдяки цьому вже
суттєво знизили рівень шкідливих
викидів. А в планах — будівництво
фільтрів на інші котли та застосування більш екологічних і сучасних
технологій роботи електростанції», — наголосив мер столиці.
Кличко також зазначив, що столиця здійснює підготовку до реконструкції Бортницької станції
аерації. Це — державний проєкт.
Паралельно, за рахунок бюджету
Києва та Державного фонду регі-

онального розвитку, місто завершує будівництво насосної станції
першого підйому. Вона збиратиме
майже половину каналізаційних
стоків столиці для подальшого
їх транспортування на очисні споруди Бортницької станції.
«Це — тільки частина великих
екологічних проєктів, які ми впроваджуємо. Ну, і продовжуємо робити Київ більш зеленим — створюючи нові парки та сквери, зони
відпочинку», — підкреслив Віталій Кличко.
Нагадаємо, минулого року
в столиці відремонтували 80 парків
і скверів. 86 зелених зон отримали
статус парку чи скверу.
«Оновлення зелених зон та створення нових — в пріоритеті міської
влади. Ми відремонтували 80 парків та скверів. Рішенням Київради в 2020 році 86 зелених зон
отримали статус парку чи скверу.
Загалом з 2015 року такий статус
отримали 484 зелених зони. Усього за 6 років в столиці оновили
494 парки та сквери», — нагадав
мер столиці Віталій Кличко.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про результат конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 15.01.2021
№
з/п

Найменування /прізвище, ім’я, по батькові
суб’єкта оціночної
діяльності

Найменування та
площа об’єкта
оцінки

1.

ТОВ «Гарант-Експертиза»

нежитлове приміщення (літ. А) площею
81,7 кв.м

Місцезнаходження
об’єкта оцінки

Мета проведен- Вартість та строк наня незалежної дання послуг з оцінки,
оцінки
грн./ календарних днів

визначення ринм.Київ,
кової вартості для
вул. Лютеранська, 3
приватизації

1400/4

Суб’єктом господарювання Ніконовим Ігорем Володимировичем отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності «Реконструкція берегоукріплення затоки вздовж земельних ділянок з кадастровими номерами 3223155400:03:023:0139;
3223155400:03:023:0013; 3223155400:03:023:0014 за адресою смт. Козин, Обухівського району Київської області».

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.

РЕКЛАМА
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Столичні школярі
повертаються на навчання
Влада налаштована
відновити з 25 січня
навчання в усіх
школах міста.
Міський очільник Віталій
Кличко неодноразово звертався
до уряду щодо відновлення навчання
у молодшій школі: щоб учні першихчетвертих класів могли повернутися
за парти. Враховуючи, що суворий
карантин завершується в кінці цього
тижня, уряд має ухвалити рішення,
як далі вчитимуться школярі.
— Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання
в усіх школах міста, — підкреслив
мер. — До звичного навчального
процесу повернеться початкова
школа — з першого по четвертий
клас. І мають повернутися за парти
учні старших, особливо випускних,

класів. Аби належно підготуватися
до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі учбові заклади.
Він зазначив, що механізм змін
до навчального процесу в столиці
відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована
змішана система навчання, коли
на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.
Cтоличні садочки продовжують працювати у звичайному
режимі. На карантин зачинений
один заклад дошкільної освіти —
у Шевченківському районі. Також
через виявлені випадки вірусу
тимчасово закриті 39 груп в 36 садках. Наповненість дітей у дитячих
садочках Києва — понад 40%.
За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародна академія сертифікації
бухгалтерів і аудиторів» оголошує
конкурс на зайняття посади ректора
Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія сертифікації
бухгалтерів і аудиторів».
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та
науковий ступінь і стаж роботи на посадах
науково-педагогічних працівників не менше
як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня
опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента
обмежень, встановлених частиною другою
статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
автобіографію;
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
довідку про проходження попереднього
(періодичного) психіатричного огляду, яка
видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27
вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник
України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
довідку про наявність або відсутність
судимості;
витяг з Єдиного державного реєстру осіб,

які вчинили корупційні правопорушення;
копію паспорта, засвідчену претендентом;
копію трудової книжки;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отриманого до
25 вересня 2019 року або документи державного зразка про середню/вищу освіту,
в яких зазначено про вивчення предмету/
дисципліни, що підтверджують знання
української мови;
засвідчену копію довідки про результати
перевірки, видану органом, в якому така
перевірка проводилася, або письмову заяву
на ім’я засновника, в якій повідомляється,
що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання
реалізації Закону України «Про очищення
влади» (Офіційний вісник України, 2014 р.,
№ 85, ст. 2412), та згоду на проходження
перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента,
засновником або нотаріально.
Дата проведення виборів 06.04.2021.
Документи надсилати на адресу: 01001,
м. Київ, вул. Малопідвальна 10, офіс 11.
Телефон для довідок: (044) 279-00-00;
(097) 818-10-10; (095) 188-10-10

02 лютого 2021 року о 10.00 у
приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва (м. Київ
вул. Петра Болбочана, 8 корп. 1,
блок Б, 1 поверх, зал судового засідання № 35) відбудеться судовий
розгляд справи № 640/29086/20
за позовом ТОВ «Ринок «Нивки»
до Київської міської державної
адміністрації про визнання протиправними та нечинними окремих
положень Правил приймання стічних
вод абонентів у систему каналізації
міста Києва, затверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 12.10.2011 №
1879, яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17
жовтня 2011 р. за № 44/903, а саме:
пункт 1.3 у частині фрази «умови на
скид – умови на скид стічних вод
у міську каналізацію»; пункт 1.7 у
частині фрази «абонентом одержані
умови на скид»; пункт 2.1 у частині
фрази «умовам на скид»; пункт 2.2 у
частині фраз «надавати абонентам
умови на скид згідно з цими Правилами», «(при розгляді матеріалів
для видачі умов на скид)», «відмо-

вити у видачі умов на скид, якщо в
наданих матеріалах не враховані
вимоги Правил та Водоканалу», «а
також оформлення умов на скид»;
пункт 2.4 у частині фраз «отримати
умови на скид та укласти договір з
Водоканалом відповідно до статей
19, 20 Закону України «Про питну
воду та питне водопостачання»,
«та в установленому порядку переоформити в Водоканалі паспорт
водного господарства, отримати
Умови на скид»; пункт 2.5 у частині
фрази «умов на скид»; пункт 3.1.4
у частині фрази «отримати у Водоканалі умови на скид»; пункт 3.3;
пункт 4.6 у частині фрази «якщо
відповідального за суміш стічних
вод абонента визначити не вдалося, умови на скид оформлюються
кожним абонентом (субабонентом)
окремо з визначення КК абонента»,
пункт 5.2. в частині фрази «зазначають їх в умовах на скид»; пункт
5.3; пункт 7.4 у частині фрази «або
умовами на скид для абонента»;
пункт 8.1; пункт 8.2; підпункт «а»
пункту 8.6; додаток 2.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації
проєкту «Облаштування атракціону канатна переправа через річку
Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова» переможцем
визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВНА КРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 39790094),
результати затверджені розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 11 січня 2021 року № 9.
Втрачене Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича (колишній пр-т Ватутіна Генерала), 14а, кв.110, видане Дніпровською РДА м. Києва
(наказ №32-21 від 27.03.1997 р). на ім’я Харченко Ольга Паримонівна, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (кат.1)
Серія Б №039483 від 25.09.2019 р., видане Київською міською адміністрацією
на ім’я Розумовська І.К., вважати недійсним.
Прошу вважати недійсною карту тахографа, видану на ім’я Мельник Василь,
номер UAD0000107309000, у зв’язку з втратою.

Засновник – Комунальне підприємство
Київської міської ради
«Центр публічної комунікації
та інформації».
Директор – Анна КУНИЦЬКА.
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган,
який здійснив державну реєстрацію, Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції України, м. Київ.
Головний редактор – Євген Лопушинський.
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58.
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Видання листується з читачами тільки на
сторінках газети. Газета публікує також ті
матеріали, в яких думки авторів не збігаються
з позицією підприємства. При передруку посилання на «Хрещатик Київ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Матеріали зі знаком Р друкуються на правах
реклами.
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ,
вул. Марка Вовчка, 12/14.
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МІСТО

Відновлення башти Київської фортеці:
які роботи заплановані
у 2021 році
Башту №4 на Печерську ремонтують
від 2020-го через аварійний стан пам’ятки.
Від початку осені 2020-го тривають протиаварійні роботи на Башті
№4, що на вулиці Старонаводницькій, 2 у Печерському районі столиці. Нагадаємо, що раніше фахівці
провели ґрунтовне дослідження
і виявили – без протиаварійних робіт на об’єкті, який є пам’яткою національного значення, не обійтися.
Лише укріпивши вежу, можна буде
говорити про її повну реставрацію.
У 2020-ому на відновлення споруди, яка є складовою комплексу
Київської фортеці, місто виділило
понад 10 млн грн. Торік будівельники розчистили каземати, покрівлю
від сміття та перекрили будівлю
новим дахом. Роботи виконує
Київське міжобласне спеціальне
науково-реставраційне виробниче
управління, яке виграло відповідний тендер.
«Ми залили зовнішні і внутрішні
пояси, встановили металеві опори.
На ці балки зроблені дерев’яні кріплення та нашита дошка. Покрівля
башти вже повністю закрита деревом. Саме ж дерево обробили спеціальним розчином від замокання.
Наплавлений також руберойд. Завершений зовнішній карниз. Також
«зашили» дерев’яними щитами
вікна башти. Розібрали димоходи
і все переклали цеглою», – розповів у коментарі нашому видан-

ню Олександр Бугай, головний
інженер підрядної організації.
Цього ж року планують завершити роботи, які допоможуть законсервувати пам’ятку і не дати
їй нищитись у майбутньому.
«Потрібно покрити дах так званою оцинкованою сталлю. Заплановані також роботи по укріпленню
фундаментів та ін’єктування тріщин, коли за допомогою спеціальної трубки-ін’єктора з розчином
заповнюються усі пустоти. Завдяки
цьому утворюється такий суцільний
камінь», – уточнив Олександр Бугай.
На відновлення башти Київської
фортеці у 2021-му з міського бюд
жету столиці передбачили понад
6 млн грн.
«Ми добре попрацювали минулого року, і я вдячна міській владі
за увагу до пам’яток. За кошти, які
нам передбачили на цей рік, завершимо увесь обсяг протиаварійних робіт на об’єкті. Сподіваємось,
що невдовзі місто виділить також
кошти на розробку та реалізацію
проєкту з пристосуванням під
функцію», – зазначає генеральна директорка Національного
історико-архітектурного музею
«Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран.
Раніше директор інституту
«УкрНДІпроектреставрація», який

розробляв проєкт відновлення
Башти, Василь Тимкович категорично не радив припиняти
роботи після того, як фінішують
протиаварійні заходи. На його
думку, «відновлення об’єкту треба
продовжувати, бо споруда буде
й дальше руйнуватись, і колись
доведеться починати процес
заново».

Таємничий будинок
столиці

Х

то і коли збудував цей будинок точно не відомо. Екстрасенси вважають, що тут – «чорна
аура». Але от мешканці дуже люблять свій дім і переконані, що він
найкращий.
Як тільки не називають цю споруду на вулиці Бульварно-Кудрявській, 34: будинок-привид, шедевр божевільного архітектора,
пам’ятник архітектури, якому
незабаром виповниться майже
150 років, і навіть «Вороняча слобідка» із «Золотого теляти» Ільфа
та Петрова. І всі ці назви, кожна
потрохи, відповідають дійсності.

Тут поселилася історія
Точну дату, коли був збудований
будинок, назвати складно. Одну
зі стін будівлі прикрашає табличка
«Пам’ятка історії. Художнє училище, 1901–1902 рр». Але мешканці впевнені, що така інформація
не відповідає дійсності.
За переказами родичів старожилів, художнє училище з 1902 року
справді розташовувалося на Бульварно-Кудрявській вулиці, тільки

в будинку № 2, а у 34-ому було
ремісниче училище.
Сам же будинок нібито спорудили в 1879 році. Хто його архітектор – невідомо, швидше за все,
як вважають, це – Володимир Ніколаєв. Згідно з іншою версією,
цей будинок до 1917 року належав
дворянській родині Рогальських.
Також нібито тут у 1910–1911 роках розташовувався молитовний
будинок маріавітів (віруючих поляків, що відмовилися від участі
в католицьких богослужіннях).
Після жовтневої революції
1917 року тут жили різні люди:

артисти цирку, квартирували
приїжджі комуністи. Зрештою
всі житлові приміщення віддали пролетаріям, під комунальні
квартири. З 2011 року будинок
одержав почесний охоронний
статус, а саме став пам’ятником
архітектури.

«Трохи архітектором»
був кожен мешканець
Оскільки будинок на Бульварно-Кудрявській, 34 досить старий
і виглядає дуже загадковим, тут
навіть знімали передачу «Бит-

Згідно із технічним виснов
ком, який робили у 2016-ому,
на комплексне відновлення Башти фортеці потрібно близько
6 млн євро. Музей вже отримував
кілька пропозицій щодо майбутнього призначення вежі. Одна
з яких – відкрити у стінах фортеці масштабний акустичний зал.
Звучала також думка зробити тут

осередок для митців: скульпторів,
гончарів, ковалів. Гендиректорка
вважає, що в першу чергу у башті
необхідно створити музейний
простір. Цікаво, що в підземному
приміщенні споруди планують
облаштувати артзал.

ва екстрасенсів». Екстрасенси
начебто «побачили» там душі
закатованих дітей, і визначили
«чорну» ауру. Однак, кияни, котрі тут мешкають, не відчувають
нічого зловісного і дуже люблять
свій будинок.
«У цьому будинку проходило
моє дитинство. Він мені часто
сниться тут, в Америці. А саме –
його мешканці, під’їзд, запахи,
сараї, дерева, будинки навколо», –
ділиться спогадом Ігор Перелюбський, котрий зараз мешкає у ЛосАнжелесі.
Сьогодні колоритна будівля
повністю закрита новобудовою,
і потрапити у двір можна через
арку. Справжня «Вороняча слобідка», описана в романі «Золоте теля»
Ільфа та Петрова, мабуть виглядає
саме так: комунальні квартири,
балакучі сусіди, незліченна безліч прибудов, прорубані в різних
місцях вікна різної форми.
Певного стилю в будинку давно немає. Початково, до першої перебудови, це був просто
2-х поверховий будинок. Перебудов, схоже, тут було дуже багато. Їх робили самі мешканці,
що призвело до різних невідповідностей у стилі. Наприклад, будинок має різну висоту поверхів.
З одного боку – два, з іншого – три,
з третього – 4 поверхи.

Також – безліч вікон всіх форм.
Видно, що місцями вікна закладені,
місцями – прорубані в стінах. Вікна досить готичні – напівкруглі,
витягнуті, здвоєні, трикутні. Словом, на будь-який смак. Балкони – дерев’яні, зроблені кустарно
і як у кого це вийшло. Таким чином, надбудови додають будинку
ще більшої загадковості.
Сходи теж тут незвичайні – адже
в якому будинку можна знайти
двері, розташовані одночасно
на двох сходових майданчиках…
Проходячи на верхні поверхи, доводиться пригинатися навіть людині
середнього зросту.
Внутрішній двір дуже сильно
нагадує подільський або одеський дворики. Навіс, білизна, виноград, що обплітає старі стіни – тут
тільки історичні фільми знімати!
А намальований на одній зі стін
будинку тарган виглядає як свого
роду герб будинку. Такий же вічний
і живучий.
Сюди варто прийти. Хоча б ненадовго втекти від буднів сучасного шумного міста. І зануритися
в історію. Адже стільки всього за
майже 150 років життя пам’ятають
стіни цього будинку! Словом, атмосферність та незабутні емоції
тут гарантовано.

За матеріалами сайту
«Вечірній Київ»

Інна БІРЮКОВА , «Вечірній Київ»

