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Ввечері 11 квітня відбулася акція по захисту Андріївського узвозу. Причиною її став
випадок під час “реконструкції” цієї вулиці – знесення трьох старовинних будинків задля
спорудження замість них будівлі зі скла та бетону. Кияни мали змогу принести до
винуватця події – Ріната Ахметова – подарунок: будівельне сміття із
багатостраждального узвозу. Але все сталося не так просто – на учасників чекали
сюрпризи, завбачливо підготовлені владою.
Підготовка до акції

Власне, акція розпочалася на багато раніше запланованого. Єгор Соболєв у своєму блозі
запрошував небадуйдужих до кав’ярні «Ольжин двір» для обговорення організації
наступної акції, що мала б відбутись 21 числа. Із датою небайдужі, яких прийшло доволі
багато, поки не визначились. Не визначились вони також і з місцем та форматом акції.
То ж, якщо ви хочете долучитись до збереження старого Києва від спаклюження,
слідкуйте за новинами на блозі Соболєва, у відовідній групі в «Фейсбуці» або у наших
статтях.
Не зважаючи на те, що до самого початку акції було дві години, учасники не встигли
визначитись із нюансами акції. Певно, це було пов’язано з кількістю присутніх – в
«Ольжиному дворі» було замало місця, і киянам довелося вийти на імпровізоване віче до
околиць Музею Історії.
Героїчна «оборона» смітника
Набравши целофанові мішки «подарунків», учасники попрямували до офісу Ріната. Але
Десятинна вулиця, в кінці якої знаходилась мета їхньої ходи, виявилась перекритою.
Поперек вулиці стіною стояла шеренга кремезних типів у чорних спортивних костюмах.
За ними стояв невеличкий загін «Беркутів», а поряд ходив міліціонер, який запевняв
учасників акції, що проходити зі сміттям до центру Києва ніяк не можна.
Виник перший конфлікт. Молодчики в спортивних костюмах мужньо стримували
активістів, озброєних мішками із пенопластом та дошками. До них приєднався резерв із
«беркутів». Врешті, організатор акції запропонував не загострювати ситуацію і залишити
подарунки для Рената біля цієї живої стіни.
Через те, що «презенти для Ахметова» були залишені під ногами в молодчиків у
спортивних костюмах, активісти вирішили відновити їх запаси із сміттєвого контейнера,
наповненого купою пенопласту. На це миттєво відреагувала міліція. Спецзагін «Беркут»
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швидко підбіг до «місця злочину». Смітник оточили і не підпустили до нього жодного
зловмисника.
Правда, ця мужня оборона все-одно не врятувала контейнер від спаплюження – коли
спецзагін пішов до офісу Рената Ахметова, вслід за більшістю мітингувальників, деякі з
активістів, що залишилися, таки розікрали арсенал пенопласту. Не йти ж з порожніми
руками!
Нарешті, мітинг!
Біля офісу Ахметова учасників акції вже чекала стіна із «Беркуту». «Бачите, кого
захищає міліція? Вона захищає олігархів від народу!» – кричали в натовпі. Активісти
поскидали перед офісом відвойований пенопласт та інше сміття і дістали транспаранти.
Під час самого мітингу не обійшлося без втручання міліції. Знов сталося невеличке
заворушення, і ядро мітингувальників оточило кільце спецпідрозділу. Але згодом вони
розтиснули свої міцні обійми під скандування «Геть ментовський бєспрєдєл», і акція
продовжилась.
Нагадаємо вимоги обурених киян: покарання винних у паплюженні Андріївського узвозу
(це і Попов, і Ахметов, а також, громадський контроль над реконструкцією узвозу).
Відповідальні за зруйнування, на думку активістів, мають сплатити двічі – компенсувати
скоєне та сплатити штраф на таку ж суму.
На мітинг прийшло доволі багато людей. Були представники від різних громадських
організацій. Учасники тримали різні плакати та вигукували гасла. Тож, акція вийшла
доволі масштабною та гучною, тому її організатори можуть сподіватися на якісь
зрушення по цій справі.
Дмитро Лютий, Сіль
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