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У Києві запрацювали 
пункти вакцинації освітян

Альтернатива 
швидкісному трамваю: 
як кияни зможуть 
дістатися на Борщагівку 
на час ремонту лінії

У Києві відкрили перший 
будинок «Пласту» 

Фестиваль скелелазіння 
для дітей та молоді 
відбувся в столиці

 стор. 2

 стор. 2

 стор. 3

 стор. 4

Два будинки сімейного типу отримали 
від столичної влади нові автомобілі
Батькам, які взяли на виховання діток, 
передали два мінівени Peugeot.

У вівторок, 1 червня, у Міжна- 
родний день захисту дітей керівни-
цтво Києва подарувало автомобілі 
двом дитячим будинкам сімейного 
типу (ДБСТ). Міський голова Віта-
лій Кличко вручив батькам ключі від 
мінівенів Peugeot у дворі Київської 
міської держадміністрації. Про це 
повідомили у пресслужбі КМДА.

За словами Віталія Кличка, за 
останні п’ять років столична вла-
да придбала 23 нових авто для 
родин, які виховують прийомних 
діток. Він привітав сім’ї зі святом 
і наголосив, що сьогоднішня дата 
вкотре привертає увагу до захисту 
прав кожної дитини.

«Столична влада робить все від 
неї залежне, щоб створювати умови 
для розвитку та навчання наших 
дітей, для допомоги маленьким 

киянам. Особливу увагу ми при-
діляємо дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклу-
вання», — зазначив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що сьогодні у Києві 
є 2376 дитей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

«Але майже всі вони вихову-
ються у сімейних формах — опіка, 
прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу. І дуже приємно 
відзначити, що в столиці функ-
ціонує вже 31 дитячий будинок 
сімейного типу», — сказав Віта-
лій Кличко.

Він зазначив, що місто постійно 
підтримує такі родини. Зокрема 
матеріально. Щомісяця їм ви-
плачують від 1000 до 1500 грн на 
кожну дитину. А до Міжнародно-
го дня захисту дітей патронатні 

вихователі, прийомні батьки та 
батьки-вихователі отримають 
з міського бюджету від 7000 до 
20 000 гривень. Сума залежатиме 
від кількості дітей.

Столичним ДБСТ також надають 
житло з ремонтом та меблями. За 
останні три роки Київ надав квар-
тири сімом таким родинам. Окрім 
цього, їм дарують комфортабельні 
автомобілі.

«Ми поступово робимо так, щоб 
кожен дитячий будинок сімейного 
типу в столиці мав у своєму корис-

туванні автомобіль. Починаючи 
з 2016 року, за кошти міського 
бюджету вже придбали 23 авто. 
І сьогодні ми вручаємо батькам-ви-
хователям ще двох дитячих будин-
ків сімейного типу ключі від нових 
автомобілів. Міська влада і надалі 
буде опікуватися, допомагати та 
підтримувати сім’ї, які виховують 
осиротілих дітей», — підкреслив 
Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Відтепер кожен киянин може дізнатися, 
як голосує обраний ним депутат
Результати поіменних голосувань Київської міської ради тепер  
оприлюднюють відповідно до формату «відкритих даних».

У Київській міській раді про-
тягом 16 тижнів працювали над 
варіантами публікацій результатів 
поіменних голосувань у форматі 
«відкритих даних». І відшукали 
рішення, як краще донести до гро-
мадськості результати поіменного 
голосування депутатів на пленар-
них засіданнях Київради. Про це 
повідомив заступник міського го-
лови — секретар Київської місь-

кої ради Володимир  Бондаренко. 
За його словами, раніше дані по-
іменного голосування оприлюд-
нювалися у форматі pdf. Відтепер 
вони публікуватимуться згідно 
з правилами «відкритих даних» 
та з подальшою можливою метою 
машинного аналізу результатів 
голосування.

«Це забезпечить ще більшу про-
зорість та відкритість діяльності 

міської влади з метою об’єднати 
зусилля депутатів та громади міста 
задля вирішення важливих для 
столиці питань», — підкреслив 
Володимир Бондаренко.

Кожен киянин може ознайоми-
тися з результатами поіменного 
голосування на офіційному сайті 
Київської міської ради: 
https://kmr.gov.ua/uk/result_
golosuvanya

Нагадаємо, голосування депутатів 
Київради відбувається через систему 
Рада-4, яка повністю унеможливлює 
кнопкодавство. Досвідом боротьби 
з кнопкодавством Київський міський 
голова Віталій Кличко поділився 
з головою Верховної Ради України 
Дмитром Разумковим.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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У Києві запрацювали 
пункти вакцинації освітян

У столиці відкрили 17 пунктів 
щеплення працівників закладів 
освіти, які розташовані у всіх ра-
йонах столиці. Колотимуть київ-
ським педагогам вакцину Pfizer, 
яку надало Міністерство охорони 
здоров’я. Про це повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник.

«У кожному районі визначено 
навчальні заклади, де проводять 
вакцинацію. Фахівці Держпродспо-
живслужби спільно з керівництвом 
навчального закладу та працівни-
ками районних секторів охорони 
здоров’я налагодили процес вак-
цинації у центрах. Вакцинальні 
бригади вже розпочали проводити 
щеплення», — розповів Микола 
Поворозник.

За його словами, працівників 

освітніх закладів попередньо за-
прошують на щеплення.

«Для того щоб вакцинувати 
працівників освітнього колекти-
ву, керівнику закладу необхідно 
подати дані про охочих щепитися 
до районного відділу освіти. Після 
цього їх телефоном запросять на 
конкретний день на вакцинацію», — 
пояснив Микола Поворозник.

Нагадаємо, наприкінці травня 
в аеропорт «Бориспіль» прибула 
перша партія вакцин Pfizer — 117 ти-
сяч доз. Окрім педагогів, цією вак-
циною будуть щеплювати медиків, 
які не зробили цього раніше, вій-
ськовослужбовців і представників 
іноземних дипломатичних установ.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Альтернатива швидкісному трамваю: як доїхати 
на Борщагівку, поки ремонтують дорогу
Щоб уникнути транспортного колапсу, у період ремонту колії міська влада запровадить альтернативний транспорт.

У Києві майже все літо не кур-
суватимуть швидкісні трамваї 
№1  і №3. Транспорт скасують 
з 2 червня до 15 серпня на трамвай-
ному маршруті від станції «Старо-
вокзальна» до станції «Гната Юри». 
Однак у цей час курсуватимуть 
тимчасові автобуси. Про це повідо-
мили у пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, що рух обмежать 
через капітальний ремонт дороги 
на вул. Борщагівській та вул. Вади-
ма Гетьмана.

У цей час киянам запропону-
ють додатковий транспорт, який 
матиме такі маршрути:

• Трамвай № 2 «Проспект Акаде-
міка Корольова — станція «Ромена 
Роллана» за наступною схемою: 
просп. Академіка Корольова — вул. 
Симиренка — б-р Кольцова — вул. 
Володимира Покотила — просп. 
Леся Курбаса;

• тимчасовий автобусний 
маршрут № 1-Т «Михайлів-
ська Борщагівка — вул. Старо-
вокзальна» за наступною схе-
мою: вул. Симиренка  — вул. 
Сім’ї Сосніних — б-р Кольцова — 
вул. Литвиненко-Вольгемут — вул. 
Зодчих (у зворотному напрям-
ку вул. Володимира Покотила) — 

просп. Леся Курбаса — просп. 
Любомира Гузара — вул. Борща-
гівська — вул. Жилянська — вул. 
Старовокзальна;

• тимчасовий автобусний марш-
рут № 3-Т «Кільцева дорога — вул. 
Старовокзальна»: просп. Леся 
Курбаса — просп. Любомира Гу-
зара — вул. Борщагівська — вул. 
Жилянська — вул. Старовокзальна.

Пасажирів просять звернути 
увагу на інтервали руху в будні дні:

• маршрут № 1-Т — 2–3 хв. 
у години пік, 5–6 хв. у інший час;

• маршрут № 3-Т — 1–2 хв. 
у години пік, 5 хв. у інший час.

Інтервал на вихідних:
• маршрут № 1-Т — 4–6 хв.;
• маршрут № 3-Т — 4–6 хв.

Як писав «Вечірній Київ», під 
час ремонту на вулиці Борщагів-
ській влаштують гідроізоляцію 
мостової споруди в межах трам-
вайного полотна та посадкової 
платформи», — уточнили у КМДА. 
Замовником капітального ремонту 
є Комунальна корпорація «Київ-
автодор».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Ще 100 кілометрів 
столичних доріг облаштують 
для велосипедистів
У місті планують нові 
велодоріжки, а також 
збільшать кількість 
смуг для громадського 
транспорту та велоси-
педистів.

У столиці продовжують роз-
будовувати інфраструктуру для 
велосипедистів. Зокрема, у 2021 
році ще на кількох вулицях за-
мостять велодоріжки. Планують 
також збільшити кількість вулиць зі 
смугами, якими одночасно можуть 
користуватись і велосипедисти, 
і громадський транспорт. Почнуть 
діяти також нові схеми організації 
руху. Про це повідомив заступ-
ник голови КМДА Олександр 
Густєлєв.

Нині велосипедисти користу-
ються 28 смугами для руху гро-
мадського транспорту. Олександр 
Густєлєв нагадав, що торік Кабмін 
дозволив їм їздити цією частиною 
дороги. Ініціатором такого рішення 
тоді була власне столична влада. 
У 2018 році в рамках експерименту 
на бульварі Дружби народів вело-
сипедисти користувались смугами 
громадського транспорту.

«У 2021 році до цих вулиць пла-
нуємо додати ще шість: вулиці 
Лугову, Івашкевича, Братислав-

ську, Харківське шосе, проспекти 
Правди і Юрія Гагаріна. Необхідна 
документація для запровадження 
смуг громадського транспорту на 
цих вулицях вже на завершальних 
етапах розробки, погодження чи 
реалізації. На проспекті Гагаріна 
необхідні дорожні знаки плануємо 
встановити вже цього тижня», — за-
значив Олександр Густєлєв.

У Києві невдовзі також хочуть 
запроваджувати нові схеми орга-
нізації дорожнього руху. На сьо-
годні Департамент транспортної 
інфраструктури вже розробив такі 
схеми для 50 вулиць.

«Із них погоджені та плануються 
до реалізації найближчим часом 
на 20 вулицях — бульварі Вацлава 
Гавела, вулицях Героїв Севастополя, 
Набережно-Рибальська, Спаська, 
Прорізна, Лисенка, Гаврилишина, 
Шолуденка та інших», — повідомив 
заступник голови КМДА.

Нову велосипедну інфраструкту-
ру облаштують під час капремонтів 
та реконструкції доріг.

«Нині триває друга черга будів-
ництва проспекту Степана Банде-
ри — там планують облаштувати 
велодоріжку, довжиною 1,3 км. 
Вона стане продовженням велоінф-
раструктури, облаштованої торік. 
Також двосторонні велодоріжки 
роблять на вулицях Чорнобиль-
ській та Борщагівській. Остання 
стане частиною веломаршруту 

«Борщагівка—Центр», — повідомив 
Олександр Густєлєв.

З його слів, ще один важли-
вий інфраструктурний об’єкт — 
Бессарабська площа. На сьогод-
ні вже промоделювали рішення 
з перекриттям частини самої 
площі та створення пішохідної 
зони. Завдяки комплексній схемі 
реорганізації Бессарабської площі 
та вулиці Басейної продовжать 
велосипедну інфраструктуру, 
запроєктовану на бульварі Лесі 
Українки.

«Після того, як відпрацюють нові 
схеми дорожнього руху, велосмуги 
облаштують також на вулицях Січо-
вих Стрільців, Генерала Алмазова, 
Московській, Львівській площі, 
бульварі Лесі Українки, Політехніч-
ному провулку тощо», — зазначив 
Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що протягом 2020 
року велосмуги і велодоріжки 
з’явились на вулицях Пушкінській, 
Рейтарській, Золотоворітській, 
Ярославів Вал, Івана Франка, Ака-
деміка Білецького, Стрілецькій, 
Бастіонній, Ольгинській, Занько-
вецької, Олеся Гончара, В’ячеслава 
Липинського, Туполєва, пров. Во-
лодимирському, просп. Любомира 
Гузара, бульварі Леоніда Бикова, 
Володимирському узвозі та інших.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»
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Пункти вакцинації працівників закладів освіти міста Києва

№ 
п/п

РАЙОН/
кількість осіб 
на вакцинацію

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ АДРЕСА

1 Голосіївський

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 269 з поглибленим вивченням 
французької мови
І поверх, Спортивна зала

просп. Академіка 
Глушкова, 17-А,

Школа І-ІІІ ступенів № 286
І поверх, Спортивна зала

вул. Академіка  
Заболотного, 6-А

2 Дарницький

Гімназія № 261
ІІ поверх Спортивна зала

вул. Архітектора 
Вербицького, 7

Гімназія Міжнародних відносин 
№ 323
І поверх, Актова зала

вул. Олександра 
Мишуги, 5,

3 Деснянський

Школа І-ІІІ ступенів № 212
І поверх, Спортивна зала

вул. Академіка  
Курчатова, 18/2

Школа І-ІІІ ступенів № 300
ІІ поверх, Спортивна зала

проспект Володи-
мира Маяковського, 
93-Г

4 Дніпровський

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 188
І поверх, Актова зала,
І поверх, Рекреація бібліотеки

вул. Будівельників, 
10

5 Оболонський

Школа І-ІІІ ступенів № 219
І поверх, Спортивна зала

Оболонський  
проспект, 2-Б

Київський університет імені Бори-
са Грінченка

вул. Маршала  
Тимошенка, 13-Б

6 Печерський Школа I-III ступенів № 133
ІІ поверх, Актова зала вул. Бастіонна, 7

7 Подільській

Спеціалізована школа № 124 із 
поглибленим вивченням інформа-
ційних технологій
ІІ поверх, Спортивна зала

вул. Спаська, 16

Навчально-реабілітаційний центр 
№ 6
ІІ поверх, Спортивна зала

вул. Світлицького, 
31/7

8 Святошинський

Середня загальноосвітня школа 
№ 35
І поверх, Медичний блок

вул. Гната Юри, 10-Б

Київська гімназія № 287
І поверх, Спортивна зала

вул. Чорнобильська, 
10Б

9 Солом’янський

Середня загальноосвітня школа 
№ 54
І поверх, Спортивна зала, окремий 
вхід

вул. Академіка 
Білецького, 7

10 Шевченківський

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 73
І поверх, Актова зала

просп. Перемоги, 86

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 135 з поглибленим вивченням 
англійської мови
І поверх, Спортивна зала

вул. Михайла  
Коцюбинського, 
12-Б
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посади директора 
Київського літературно-меморі-
ального музею Максима Риль-
ського.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не мен-
ше трьох років, володіння державною 
мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати від-
повідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у 
конкурсі з наданням згоди на об-
робку персональних даних; автобі-
ографія, що містить прізвище, ім’я 
та по батькові, число, місяць, рік і 
місце народження, інформацію про 
громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду, місце 
роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), кон-

тактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу 
зв’язку, відомості про наявність чи від-
сутність судимості; копія документа, 
що посвідчує особу, копії документів 
про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії 
документів про трудову діяльність 
та проекти програм розвитку Київ-
ського літературно-меморіального 
музею Максима Рильського на один 
і п’ять років. 

Документи приймаються до 29 
червня 2021 року включно за адресою:                 
м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-
72-51. Е-пошта - dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 24 черв-
ня 2021 року включно приймає про-
позиції щодо кандидатів до складу 
конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповід-
ного функціонального спрямування.

Управління туризму та 
промоцій виконавчого ор-
гану Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) повідомляє про 
оприлюднення заяви про ви-
значення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту 
Міської цільової програми роз-
витку туризму в місті Києві 
на 2022–2024 роки на сайті 
Управління.

Метою Програми є підвищення 
конкурентоспроможності міста 
Києва як туристичного центру 
європейського рівня, збільшення 
туристичних потоків та підви-
щення прибутковості сфери в 
умовах процесів, спричинених 
пандемією COVID-19, її кризовими 
наслідками та вимушеними об-
межувальними заходами, шляхом 

забезпечення ефективної органі-
заційної та фінансової підтримки 
з урахуванням потреб та інтересів 
різних цільових груп.

Процедура громадського об-
говорення: заява про визначення 
обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Міської цільової 
програми розвитку туризму в 
місті Києві на 2022-2024 роки 
оприлюднена на сайті Управління 
26 березня 2021 року. Зауваження 
і пропозиції до даної заяви пода-
ються до Управління на електро-
нну адресу kyivtourism@kmda.
gov.ua з темою листа «До заяви 
про визначення обсягу СЕО», 
або письмово на адресу: вул. 
Лабораторна 1/62, м. Київ, 03150. 
Строк подання зауважень і про-
позицій становить 15 днів, тобто 
до 09 квітня 2021 року (включно).

Ухвалою Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва про прийняття 
справи до провадження в адміністра-
тивній справі № 640/28978/20 за 
позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю виробничо-комер-
ційна фірма «СЕРВІСШИНА» ЛТД до 
Київської міської ради, третя особа: 
Департамент містобудування та ар-
хітектури про визнання протиправ-
ним та скасування рішення Київської 
міської ради від 24 вересня 2015 
року №46/1949 «Про затвердження 
детального плану території в межах 

Повітрофлотського проспекту, ву-
лиць Солом’янської, Механізаторів, 
Кудряшова та залізничних колій у 
Солом’янському районі м. Києва» в 
частині затвердженого Детального 
плану території по вул. Кудряшова, 
14-а Солом’янського району м. Києва.

Судове засідання відбудеться 16 
червня 2021 року об 13:30 в примі-
щенні Окружного адміністративного 
суду міста Києва за адресою: 01051, 
м. Київ, вулиця Болбочана Петра, 8, 
корпус 1, зал судового засідання №2 
(суддя Чудак О. М.).

Втрачений статут Релігійної організації «Релігійна громада Укра-
їнської Православної Церкви парафії на честь святого мученика 
Трифона у Деснянському районі міста Києва», зареєстрований Роз-
порядженням КМДА від 13.09.2018 р. № 1683, вважати недійсним.

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор» код ЄДРПОУ 39826848 
повідомляє про прийняття рішення зборами учасників підпри-
ємства про подання заяви про виключення фінансової установи з 
Державного реєстру фінансових установ.

Відповідно до рішення конкурсної 
комісії Інституту психології імені Г.С. 
Костюка НАПН України від 29 квітня 
2021 року.

Визнати переможцем інвестиційного 
конкурсу щодо залучення інвестицій до 
реконструкції будівлі Інституту психо-
логії імені Г.С. Костюка НАПН України 

та забудови земельної ділянки, на якій 
вона розташована,за адресою вулиця 
Паньківська, 2 у Голосіївському районі 
міста Києва, з подальшим вирішенням 
майново-правових питань відповідно 
до інвестиційної угоди Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Моно-
літбуд-2001».

У Києві відкрили 
першу домівку  
«Пласту»
2 червня у Києві відкрили домівку для скаутів 
Пласту. За більш ніж сторічну історію пластунів 
у них ніколи не було у столиці постійного 
приміщення. Тепер організація матиме офіс 
на Виноградарі.

На відкритті були присутні люди, 
які долучилися до підтримки, роз-
витку «Пласту» й відкриття до-
мівки для нього. Присутніх при-
вітав мер Києва Віталій Кличко. 
А також заступник голови КМДА 
з питань здійснення самовряд-
них пов новажень — голова фрак-
ції «Європейська солідарність» 
у Київраді Володимир Проко-
пів, члени фракції «ЄС» Марина 
Порошенко, Вадим Сторожук, 
голова депутатської фракції 
«Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» Денис Москаль.

Виноградар став першим райо-
ном, звідки починається новітня 
київська історія для українських 
скаутів — пластунів, хоча сама ор-
ганізація вже давно діє в столиці.

Свого часу столична влада 
підтримала «Пласт», ухваливши 
рішення і про розробку міської 
програми розвитку пластового 
руху, і про надання приміщення 
для домівки скаутів.

«Ми раді, що є така організація — 
одна з найстаріших молодіжних 
організацій України. Вкрай важ-
ливо виховувати дітей на ключо-
вих принципах: патріотизмі, вірі 
в Україну, в боротьбі за майбутнє. 
Я переконаний, що наше завдан-
ня — щоб долучалися все більше 
дітей й виховувалися на базисних 
цінностях нашої держави. Тому 
хочу вам сказати: потрібно мріяти, 
потрібно наполегливо працювати, 

щоб ці мрії втілювалися. Перемог, 
удачі! Наше майбутнє залежить 
від молоді, яка через кілька років 
триматиме країну у своїх руках», — 
зазначив на відкритті столичний 
міський голова Віталій Кличко.

Представник фракції «Євро-
пейська Солідарність» у Київраді 
Марина Порошенко подарувала 
пластунам до новосілля величезний 
плазмовий екран.

Пластуни також подякували за 
допомогу Департаменту суспільних 
комунікацій КМДА. За словами 
голови «Пласту» міста Києва 
Анатолія Костенка, вони вже ви-
тратили на домівку півмільйона 
гривень — частину коштів вдалося 
залучити за допомогою перемоги 
в конкурсі громадських проєктів.

«Значною допомогою для нас 
став конкурс від Департаменту 
суспільних комунікацій „Громад-
ська перспектива: прозора вла-
да — активна громада“. Ми вдячні, 
що Департамент нас підтримує 
й з іншими проєктами», — сказав 
Анатолій Костенко.

Зі свого боку директор Депар-
таменту суспільних комунікацій 
Роман Лелюк пообіцяв подальшу 
допомогу організації.

«Надзвичайно приємно долучи-
тись до такого прекрасного момен-
ту. Хочу подякувати з ту неоціненну 
соціальну функцію, яку ви несете 
понад 100 років. Адже „Пласт“ — це 
найстаріша й найпотужніша скаут-

ська організація нашої держави. 
Приємно, що ми є свідками від-
криття першої домівки в столиці, 
яка буде служити домівкою для 
активних громадян Києва», — сказав 
директор Департаменту суспільних 
комунікацій Роман Лелюк.

У подарунок від Департаменту, 
пластуни отримали нову комуні-
каційну навчальну гру, що вчить 
молодь тим інструментам громад-
ської участі, які сьогодні працюють 
у Києві та в Україні.

«У нас є глобальна Стратегія 
розвитку „Пласту“ до 2030 року. 
Головною місією визначили тво-
рити спроможних пластунів, які 
будуть розвивати нашу країну. Ми 
віримо, що найкращий шлях успіш-
ної країни — це через виховання 
молоді», — сказав голова столичного 
Пласту Анатолій Костенко.

За його словами, зараз орга-
нізація має понад 750 заявок від 
дітей, які хочуть приєднатися до 
«Пласту». Організація також пра-
цює над залученням волонтерів, 
віком від 18 років. Які будуть до-
помагати організовувати цікаві 
пластунські заходи, формуючи 
здорове, успішне та патріотичне 
молоде покоління.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

«Війна» за Протасів Яр перемістилася у суди
Забудовники не хочуть віддавати 

місту Протасів Яр під створення 
ландшафтного заповідника. Київ-
рада оскаржить це рішення у суді.

Окружний адміністративний 
суд визнав протиправним рішення 
Київської міської ради щодо ство-
рення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Протасів Яр». 
А також щодо повернення статусу 
території зелених насаджень ді-
лянкам у Протасовому Яру, які 
планують забудувати. Про це по-
відомив заступник міського голо-
ви — секретар Київської міської 
ради Володимир Бондаренко.

З його слів, суд посилається на 
те, що сьогодні жоден нормативний 
акт не передбачає можливості ви-
знати раніше прийняте міськрадою 
рішення таким, що не відповідає 
інтересам громади.

«Також суд дійшов висновку, 
що Київська міська рада „втрути-
лася“ у право компанії „Дайтона 
груп“ на майно і не розглянула 
можливість компенсації забу-
довнику», — зазначив Володимир 
Бондаренко.

Заступник міського голови — 
секретар Київради підкреслив, що 
Київська міська рада оскаржува-
тиме це рішення. Бо для столичної 
влади важливо зберегти природні 
ландшафти. Тим паче, що на сьо-
годні Солом’янський район — один 
із найменш озеленених у Києві.

«І збереження великих масивів 
зелених насаджень є необхідним 
для якості повітря та мікро-
клімату району. Наразі на цих 
територіях планують збуду-
вати три багатоповерхові ба-
шти житлового комплексу. Це 

є неприпустимим», — підкреслив 
Володимир Бондаренко.

«Війна» Київради та громад-
ськості із забудовниками за Про-
тасів Яр триває вже давно. Ще мину-
лого року депутати проголосували 
за проєкт столичного мера Віталія 
Кличка «Про повернення статусу 
території зелених насаджень за-
гального користування земельним 
ділянкам у парку відпочинку Про-
тасів Яр у Солом’янському р-ні 
м. Києва».

А у квітні 2021 року під час за-
сідання Постійної комісії з питань 
екологічної політики, депутати 
підтримали ініціативу щодо ство-
рення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Протасів Яр».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Управління туризму та промоцій 
виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) повідомляє про 
оприлюднення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проєкту Міської 
цільової програми розвитку туризму 
в місті Києві на 2022-2024 роки на 
сайті Управління. 

Міська цільова програми розвитку 
туризму в місті Києві на 2022-2024 роки 
є документом державного планування 
місцевого рівня, який підлягає стра-
тегічній екологічній оцінці відповідно 
до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». Метою Програми 
є організаційне та фінансове забез-
печення реалізації стратегічних цілей 
у розвитку регіонального туризму, 
зокрема  конкурентоспроможності 
міста Києва як туристичного центру 
європейського рівня, збільшення ту-
ристичних потоків та підвищення рівня 
прибутковості сфери в умовах процесів, 
спричинених пандемією COVID-19, її 
кризовими наслідками та вимушеними 
обмежувальними заходами.

Процедура громадського обго-
ворення: на єдиному веб – порталі 
територіальної громади міста Києва 

розміщено повідомлення про прове-
дення обговорення звіту про страте-
гічну екологічну оцінку проєкту Міської 
цільової програми розвитку туризму 
в місті Києві на 2022-2024 роки з 20 
травня по 18 червня 2021 року та про-
єкт звіту. Зауваження і пропозиції до 
звіту подаються на електронну адресу 
Управління kyivtourism@gmail.com з 
темою листа «До звіту про СЕО», або 
письмово на адресу: вул. Лабораторна 
1/62, м. Київ, 03150. Строк подання 
зауважень і пропозицій становить 30 
днів, тобто до 18 червня 2021 року 
(включно).
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Басейн столичного музею 
облюбували дикі птахи

У 2021-му Національний музей 
історії України у Другій світовій 
війні відзначив своє 40-ліття. Біль-
шість з цих років з людьми на його 
території сусідують крижні.

Працівники не знають, котре 
покоління пернатих плюскається 
в басейні на головній музейній 
площі. Адже дикі качки гніздують-
ся біля меморіалу ще з 1990-х років.

«Наші музейні качки, або „вуті“, 
щовесни прилітають і залишаються 
з нами до осені. Увесь цей час у них 
вирує бурхливе пташине життя. 
Ми є його свідками й навіть учас-
никами: допомагаємо дикій при-
роді виживати, а вона нам дарує 
позитивні емоції», — розповідає 

Людмила Рибченко, заступниця 
генерального директора музею.

Навесні качки часто прилітають, 
коли в басейні зі скульптурною 
групою «Форсування Дніпра» ще 
немає води, тож працівники підга-
няють відповідні служби, аби швид-
ше наповнити штучну водойму. 
Гнізда птахи в’ють у густих кущах 
ялівцю, що росте біля монумента 
«Батьківщина-мати».

Крижні настільки звикли до 
музейників, що спокійно чала-
пають до центрального входу 
й навіть вимагають на сніданок/
обід/вечерю свою порцію зерна. 
На хліб, що ним іноді намага-
ються підгодовувати відвідувачі, 

не дуже і зважають: мовляв, не 
качина це їжа.

Зараз уже є троє пташенят, іще 
дві «мами» сидять на кубелечках, 
тож малюків точно стане більше — 
і працівникам додасться клопоту: 
відганяти від своїх підопічних 
галок, ворон та рудого шуліку, який 
частенько полює біля Музею. Птахи 
довіряють ці обов’язки людям.

«Була у музеї Другої світової 
війни у Гданську. Там біля входу 
є невеличка природна водойма — і на 
ній теж живуть дикі крижні. Тільки 
наші „вуті“ більш доглянуті», — додає 
пані Людмила. А ще вона вважає, що 
ці «качині історії» підтримують дух 
працівників та відвідувачів музею.

«Нині в нас триває проєкт „Пере-
можемо війну“. У ньому ми розпо-
відаємо про людей, які, пройшовши 
війну, знаходили в собі сили жити 
далі й надихати інших. І наші качки 
дуже промовисто показують, що 
життя бере гору навіть там, де, зда-
валося б, для цього немає умов», — 
продовжує Людмила Рибченко.

У цьому не треба зайвий раз 
переконувати — достатньо просто 
поглянути, як мирно рядочком 
плавають каченята на тлі творів 
монументального мистецтва або 
неспішно і перевальцем походжа-
ють селезні біля танків: життя пе-
ремагає війну.

Наталка МАРКІВ,  
«Вечірній Київ»

Завершальні штрихи: парк «Перемога» 
готується до відкриття виставки

Вже у цю п’ятницю в парку пре-
зентують гігантських героїв мульт-
фільмів, виготовлених із квітів.

Столичні комунальники за-
вершують останні роботи перед 
відкриттям квіткової композиції 
у парку «Перемога». Для гостей під-
готували заквітчані фігури Смур-
фиків, Губку Боба, Баранчика Шона 
та інших. Презентують квіткові 
конструкції 4 червня.

Директор КП УЗН Дніпров-
ського району Євген Ковшун 
розповів нашому виданню про 
оновлену квіткову виставку, яка 
вже стала традицією.

«Цього року ми продовжуємо тра-
дицію „дитячих“ квіткових виста-
вок. Півтораметрові дерев’яні фігури 
смурфиків замовляли у лісництві на 
Закарпатті. Папу Смерфа, Пекаря 
та інших пофарбуємо уже в себе на 
підприємстві. Плануємо встановити 
їх у такий спосіб, щоб можна було 
зручно фотографуватися», — поді-
лився Євген Ковшун.

До слова, підготовку до вистав-
ки у парку «Перемога» почали ще 
три місяці тому — тоді висадили 
квіти на розсаду. Цього року ви-
користають квітів не менше, ніж 
торік — понад 50 тисяч.

Зі слів Євгена Ковшуна, ви-
ставка квітів у парку «Перемога» 
є магнітом для мешканців усієї 
столиці та туристів і гарною під-
тримкою для місцевого малого 
бізнесу. Зокрема, для кав’ярень, 
магазинчиків, пунктів прокату.

Нагадаємо, квіткова вистав-
ка «Аліса в країні див», яку від-
крили до Дня Києва у 2020 році 
в парку «Перемога», увійшла до 
Національного реєстру рекордів 
України.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»

У столиці пройшов 
фестиваль скелелазіння 
для дітей та молоді

31 травня та 1 червня в Києві 
на одному з найбільших скеле-
дромів в Україні SPACE відбувся 
Kyiv Climbing School 2021. Цей захід 
було реалізовано як проєкт-пере-
можець Громадського бюджету 
разом з Департаментом молоді 
та спорту Києва, та партнерами 
фестивалю. Ідея проєкту полягає 
у популяризації нового олімпій-
ського виду спорту — скелелазіння.

Змагання проходили у форматі 
фестивалю. Понад 250 учасників 
були поділені на групи за віком, 
у кожної групи був свій набір марш-
рутів для подолання. Інструктори 
та волонтери допомагали виконати 
завдання та відмічали результати. 
Також під час фестивалю відбулася 
серія майстер-класів для всіх охочих 
познайомитися зі скелелазіння, 
а також майстер-класи для виклада-
чів і волонтерів та інклюзивних груп 
дітей. Фестиваль відвідав Даниїл 
Болдирєв — Чемпіон та рекордсмен 
світу, Чемпіон Європи, Заслужений 
майстер спорту України. Він поді-
лився власним досвідом з дітьми 
та мотивував займатися різними 
видами спорту, зокрема скелела-
зінням. Також Даниїл долучився 
до проведення майстер-класів 
з інклюзивними групами.

«Наразі скелелазіння вже вклю-
чено в шкільну програму багатьох 
країн світу, адже це корисний та 
безпечний для розвитку людини вид 
спорту. Такі фестивалі допомагають 
заохочувати молодь до скелелазіння 
та зробити більш масовим цей вид 
спорту в Україні, — зазначив автор 
проєкту Євгеній Козак. — У Києві вже 
більш ніж в 20-ти школах встанов-
лені скеледроми та впроваджуються 
скелелазні секції. Також є 7 про-
фільних скелелазних центрів, де 
можуть займатися дорослі та діти».

Марія КАТАЄВА ,  
«Вечірній Київ»

Українці отримають 
додаткові вихідні у червні

Цього місяця на нас чекають 
два довгі вікенди — на Трій-
цю і День Конституції. Загалом 
у червні цього року матимемо 
десять вихідних. Календар дер-
жавних свят визначений Законом 
України «Про працю».

Так, свято Трійці в цьому році 
випадає на неділю, 20 червня, тому 
наступний за ним день — понеді-
лок, 21 червня, — також буде не 
робочий. Отже, відпочивати будемо 
три дні поспіль — з 19 по 21 червня.

Крім цього, 28 червня відзна-
чаємо День Конституції України. 

Державне свято припало на поне-
ділок, відповідно і тут будуть три 
вихідні: 26, 27 та 28 червня.

До речі, у Міністерстві культури 
та інформаційної політики по-
відомили, що більше половини 
українців не планують відпустку 
цього року. За даними дослідження, 
більше половини респондентів пла-
нують провести відпустку в Україні 
і лише кожен десятий — виїхати 
закордон.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Весна у Києві побила 
«холодний» рекорд

Календарна весна у столиці ви-
явилась холоднішою за кліматичну 
норму. Середня температура пові-
тря за весняний сезон склала +8,4ºС, 
що на 1,0ºС нижче середніх значень 
за минулі роки. Про це свідчать 
дані спостережень метеостанції 
Центральної геофізичної обсерва-
торії імені Бориса Срезневського.

«Весняні місяці, крім березня, 
були холоднішими за кліматичну 
норму, особливо квітень, який мав 
найбільше від’ємне відхилення — 
2,0°С», — йдеться у повідомленні 
метеостанції.

За весну в Києві зафіксували 
лише один температурний рекорд: 
1 квітня середньодобова темпера-
тура повітря становила +14°С. Така 
погода відповідала кліматичній 
нормі початку травня.

Найхолодніше цієї весни було 
10 та 11 березня, коли мінімальна 
температура опустилась під ранок 
до — 8,5°С, а найтепліше — 16 трав-
ня, коли максимальна температура 
піднялась до +25°С.

Ольга КОСОВА , 
 «Вечірній Київ»
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