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У столиці з’явився черговий сучасний сквер
У центрі Києва завершили капітальний ремонт скверу на Володимирському проїзді, 2,  
що між Михайлівською та Софійською площами.

Зелений куточок, розташо-
ваний посеред шумних вулиць 
і туристичних маршрутів, пере-
творився у затишний простір для 
відпочинку. Відео оновленого скве-
ру опублікував мер Києва Віталій 
Кличко на своїй сторінці у Facebook. 
Зокрема, на кадрах можна побачи-
ти дві знакові пам’ятки — копію 
Збручанського ідола та знаменитий 
фонтан Термена, який запрацював 
після багаторічної перерви та ще 
й отримав ексклюзивну підсвітку.

«Ще одна зелена зона столиці 
отримала нове життя… Там від-
ремонтували покриття доріжок, 
підпірну стіну та сходи, встано-
вили нові лави та урни, ліхтарі 
вуличного освітлення, виготовлені 
в стилі кінця ХІХ — початку XX 
століття. А також оновили фонтан, 
якому близько 120 років. Це, до 
речі, один із чавунних фонтанів, 
відлитих в 1899–1901 роках на 
київському заводі Олексія Термена. 
Ввечері водограй підсвічується. 
У сквері здійснили озеленення 
та облаштували сучасну систему 
поливу», — підписав відеоролик 
Віталій Кличко.

Мер Києва також розповів, що 
цього року, окрім парків, ремон-
ти тривають у майже 40 скверах 
столиці. Зокрема, активні роботи 
здійснюють у зелених зонах на 

вулицях Котельникова, Чорнобиль-
ській, Лятошинського, Ентузіастів 
та Зої Гайдай.

Як раніше ми повідомляли, 
у сквері на Володимирському про-
їзді висадили сосни-крупноміри, 
які теж будуть підсвічуватися. Від 
пішохідної доріжки територію 

скверу відділяє живопліт із дерну, 
а вздовж вулиці Малої Житомир-
ської облаштували клумбу.

Нагадаємо, минулої неділі Віталій 
Кличко взяв участь в урочистому від-
критті скверу на честь Героя України 
генерал-майора Максима Шаповала 
та пам’ятного знаку, присвяченому 

українським розвідникам. Згодом 
там встановлять камери відеоспо-
стереження. Також оновлений сквер 
із дитячим майданчиком нещодавно 
відкрили на Теремках.

За матеріалами  
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Центр вакцинації 
почав працювати 
щодня
Щеплення проводять  
вакциною CoronaVac.

Київ продовжує нарощувати 
темпи вакцинації, тож відтепер 
Центр вакцинації проти COVID-19, 
створений на базі Міжнародного 
виставкового центру, починаючи 
з понеділка, 5 липня, працюватиме 
щодня — із 10:00 до 17:30. Про це 
повідомила заступниця голови 
КМДА Ганна Старостенко.

«За останній місяць у столиці 
кількість зроблених щеплень зросла 
у 2,7 рази — зі 125 тисяч на початку 
червня до 344 тисяч наприкін-
ці. При цьому кількість повністю 
імунізованих киян збільшилася 
майже у 5,5 рази. Це досить вагомі 
показники для нарощування тем-
пів вакцинації, тож ми ухвалили 
рішення змінити графік роботи 
Центру на щоденний», — йдеться 
у повідомленні.

З документів при собі необхідно 
мати паспорт та мобільний телефон 
із SMS-повідомленням про підтвер-
дження запису. Крім того, бажано 
мати підписану декларацію із сімей-
ним лікарем. Для мінімізації черги 
охочим щепитися пропонують також 
записатися через сервіс Helsi.me та 
прийти на конкретний час.

За матеріалами  
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Всі на вихід: міська влада звільнила 
в повному складі службу перевезень
Київська мерія продовжує наводити лад 
на ринку транспортних перевезень.

Влада столиці оперативно звіль-
нила керівника Комунальної служ-
би перевезень Сергія Савтиря.

Всім іншим працівникам служ-
би повідомили про звільнення 
у зв’язку з реорганізацією струк-
тури підприємства. Їм надали дво-
місячний термін на пошук нової 
роботи. Підставою для таких жор-
стких управлінських рішень стало 
те, що працівники служби діяли не 
в інтересах киян, а групи переві-
зників. Про це повідомив заступник 
голови КМДА Костянтин Усов.

«Після проведення останнього 
„гарячого“ конкурсу, безпрецедент-
ної дискваліфікації двох третин 
перевізників і залучення спецсил 
МВС для протидії тітушкам, які 
намагалися його зірвати, сьогодні 
маємо трохи часу для впорядку-
вання кадрових проблем. Є всі під-
стави вважати, що команда КСП, на 
жаль, довго працювала в інтересах 
окремої групи перевізників, а не 
киян», — зазначив заступник голови 
КМДА Костянтин Усов.

Він пояснив, що за 2020 рік 
Київською службою перевезень 

було проведено 224 позапланових 
перевірки за скаргами та звернен-
нями громадян та організацій. Але 
було розірвано лише два договори 
з перевізниками.

«І те — за їхньої власної іні-
ціативи, через неприбутковість 
маршрутів. Тобто Комунальну 
службу перевезень влаштовувало 
все, що відбувалося на дорогах 
міста», — уточнив заступник го-
лови КМДА.

Він заявив, що ініціюватиме по-
запланову аудиторську перевірку 
підприємства, яка проаналізує 
фінансово-економічну діяльність 
служби за останні роки, законність 
рішень керівництва та виданих на-
казів: «Ми поцікавимося минулим 
глибше».

«Продовжуємо готувати поле 
для реформування пасажирських 
перевезень в Києві», — зазначив 
Костянтин Усов.

Раніше заступник голови КМДА 
повідомляв, що вперше у Києві 
провели конкурс на визначення 
перевізників з урахуванням нових 
вимог до них. З 35 конкурсних 

пропозицій до конкурсу не до-
пустили 22. В основному — через 
порушення законодавства при 
підготовці документів. Тобто пе-
ревізники збиралися перевозити 
людей транспортом, який не від-
повідає нормам, установленим 
як стандарт.

«Ми оголосили, що місто змі-
нює свої підходи до перевізників 
і максимально ретельно відбирає 
тих, хто отримує право перево-
зити киян і гостей міста нашими 
вулицями. Ми не хочемо бачити 
застарілий громадський транспорт 

на своїх вулицях. І ми хочемо, щоб 
банди, які поки що контролюють 
ринок пасажирських перевезень, 
спотворюючи обличчя столиці 
іржавим мотлохом на колесах, піш-
ли в минуле. А вони не хочуть, 
і сьогодні це продемонстрували», — 
пояснив Костянтин Усов.

Нагадаємо, що тоді у приміщення, 
де проходив конкурс, увірвалися 
тітушки, яких втихомирили за до-
помогою спецпризначенців.
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В Україні оновили 
правила в’їзду через 
штам коронавірусу 
«Дельта»

З 2 липня застосунок «Вдома» 
треба буде встановлювати гро-
мадянам України, які поверну-
лися з Португалії, Росії, Великої 
Британії та Індії або перебували 
на їх території не менше 7 днів 
протягом останніх 14 днів. Про 
це повідомляють в Міністерстві 
цифрової трансформації.

Щоб перетнути кордон в Україну 
з цих країн, українцям потрібен не-
гативний результат експрес-тесту 
на визначення антигена SARS-
CoV-2, зроблений безпосередньо 
в пункті пропуску через державний 
кордон. Такий тест проводить-
ся до проходження паспортного 
контролю. У протилежному разі 
необхідно буде пройти обов’язкову 
14-денну самоізоляцію чи обсерва-
цію з обов’язковим встановленням 
застосунку «Вдома».

За матеріалами  
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ДО УВАГИ КИЯН!

Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 
(зі змінами), уповноважені органи щороку встановлюють 
тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води на період з 1 
жовтня до 30 вересня.

На вимогу пунктів 57 та 96 Порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії і по-
стачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ 
від 01.06.2011 № 869 (зі змінами) ліцензіати зобов’язані 
до 1 липня подати заяву та розрахункові матеріали для 
встановлення тарифів на новий планований період.

Чинні тарифи на послуги з постачання теплової енергії 
і постачання гарячої води для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
встановлені розпорядженням виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (КМДА) від 23.09.2020 № 1487» (в 
редакції розпорядження від 29.12.2020 № 2077) та діють 
до 30.09.2021. Чинні тарифи на послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води для 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені з 01.01.2019 роз-
порядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) від 22.12.2018 № 2340 та діють до моменту укла-
дення «нових» договорів про надання комунальних послуг 
відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII.

Відповідно КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане надати 
документи для встановлення (шляхом перегляду) з 01.10.2021 
тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води для категорій 
споживачів: «населення», «бюджетні установи», «інші спо-
живачі», «релігійні організації» на 12 місяців.

Плановані тарифи на теплову енергію, послуги з по-
стачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої 
води розраховані КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до 
вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, за-
твердженого Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (зі 
змінами внесеними постановою КМУ від 16.06.2021 № 613).

Загальний розмір планованих тарифів, поданих до ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для встановлення з 01.10.2021, 
їх структура (плановані витрати за елементами, прибуток, 
податок на додану вартість) тощо розміщено на офіційному 
сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за посиланням: https://kte.
kmda.gov.ua/tarufu/

Розмір чинних тарифів вказано у розпорядженнях за 
посиланням: https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesennya_zmin_
do_rozporyadzhennya_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_
kivsko_misko_derzhavno_administratsi_vid_23_veresnya_2020_
roku__1487/zr6pgfczv9_kmda__2077/

https ://kyivcity .gov .ua/npa/pro_vstanovlennya_
tarifiv_na_teplovu_energiyu_virobnitstvo_teplovo_energi_
transportuvannya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_energi_
poslugi_z_tsentralizovanogo_opalennya_i_tsentralizovanogo_
postachannya_garyacho_vodi_komunalnomu_pidpriyemstvu_vik/
ovxdshmbdp_kmda__2340/

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено 
наступними факторами:

– закінченням терміну дії тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 
енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води для КП «КИЇВТЕ-
ПЛОЕНЕРГО», які встановлені розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 23 вересня 2020 року № 1487 (в редакції 
розпорядження від 29 грудня 2020 року № 2077);

– набранням чинності Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих 
питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» від 
03.12.2020 № 1060-IX, в тому числі в частині вимог щодо 
включення до тарифів витрат на оснащення вузлами ко-
мерційного обліку;

– підвищенням ціни природного газу на 15% – для ка-
тегорії споживачів «населення», та на 79,7% для категорій 
«бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші спо-
живачі», що обумовлено припиненням дії постанови Уряду 
про покладання спеціальних обов’язків (ПСО);

– актуалізацією тарифів на виробництво теплової 
енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО та ТОВ «ЄВРО-РЕ-
КОНСТРУКЦІЯ»;

– актуалізацією річного плану КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».
У порівнянні з встановленими відповідно до розпоря-

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 23 вересня 2020 року 
№ 1487 (в редакції розпорядження від 29 грудня 2020 року 
№ 2077) тарифами, відбулись наступні зміни основних 
складових тарифу: витрати на газ «+15%» для категорії «на-
селення» та на «+79,7%» для категорій «бюджетні установи», 
«релігійні організації» та «інші споживачі», електроенергія 
«+42%», паливно-мастильні матеріали «-7,6%», фонд оплати 
праці «+27%», а також включено витрати на оснащення 
будівель вузлами комерційного обліку.

За 2020 рік фактичне відшкодування вартості послуг з 
постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої 
води, послуг з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води для споживачів КП «КИЇВТЕПЛО-
ЕНЕРГО» складає 91,6%.

Рівень планованих тарифів з 01.10.2021 у порівнянні з 
встановленими відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 23 вересня 2020 року № 1487 (в редакції 
розпорядження від 29.12.2020 № 2077) наведено нижче.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних те-
плових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахування витрат 

на оснащення будівель вузлами комерційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення - - 2 028,25 2 433,90 -

2
Бюджетні  
установи

- - 2 389,68 2 867,62 -

3 Інші споживачі - - 2 473,90 2 968,68 -

4
Релігійні  

організації
- - 2 270,83 2 725,00 -

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат 
на оснащення будівель вузлами комерційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1 428,92 1 714,70 1 980,36 2 376,43 38,59%

2
Бюджетні  
установи

1 430,08 1 716,10 2 341,79 2 810,15 63,75%

3 Інші споживачі 1 433,47 1 720,16 2 426,01 2 911,21 69,24%

4
Релігійні  

організації
1 411,98 1 694,38 2 222,94 2 667,53 57,43%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахуванням витрат 

на оснащення будівель вузлами комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення - - 1 868,07 2 241,68 -

2
Бюджетні  
установи

- - 2 229,50 2 675,40 -

3 Інші споживачі - - 2 313,72 2 776,46 -

4
Релігійні  

організації
- - 2 110,65 2 532,78 -

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахуванням ви-

трат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1 398,31 1 677,97 1 820,17 2 184,20 30,17%

2
Бюджетні  
установи

1 399,47 1 679,36 2 181,60 2 617,92 55,89%

3 Інші споживачі 1 402,86 1 683,43 2 265,82 2 718,98 61,51%

4
Релігійні  

організації
1 381,37 1 657,64 2 062,75 2 475,30 49,33%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахування витрат 
на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в по-

рівнянні з діючими 
тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення - - 1 841,04 2 209,25 -

2
Бюджетні 
установи

- - 2 202,47 2 642,96 -

3 Інші споживачі - - 2 286,69 2 744,03 -

4
Релігійні  

організації
- - 2 083,62 2 500,34 -

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних тепло-
вих пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат 

на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 Гкал Планований тариф, грн  за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифами
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1 347,07 1 616,48 1 793,14 2 151,77 33,11%

2
Бюджетні  
установи

1 348,23 1 617,88 2 154,57 2 585,48 59,81%

3 Інші споживачі 1 351,62 1 621,94 2 238,79 2 686,55 65,64%

4
Релігійні  

організації
1 330,13 1 596,16 2 035,72 2 442,86 53,05%

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного 
системою автономного теплопостачання, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№

Адреса

Споживачі

Діючий тариф, грн  за 
1 Гкал

Планований тариф, 
грн  за 1 Гкал

% від-
хиленняНазва (вулиці, про-

спекту, провулку 
тощо)

№  
будинку

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Вул. Боткіна 4
Населення 992,05 1 190,46 1 277,98 1 533,58 28,82%

Інші споживачі 992,05 1 190,46 1 783,53 2 140,24 79,78%

2 Вул. Добрий шлях 64 Населення 1 404,15 1 684,98 2 175,54 2 610,65 54,94%

3 Вул. Кудрявська 16
Населення 1 267,82 1 521,38 1 769,30 2 123,16 39,55%

Інші споживачі 1 267,82 1 521,38 2 357,17 2 828,60 85,92%

4 Вул. Кудрявська 27/29
Населення 1 274,88 1 529,85 1 737,12 2 084,54 36,26%

Інші споживачі 1 274,88 1 529,85 2 355,52 2 826,62 84,76%

5
Вул. Михайла Мак-

симовича
7 Населення 1 025,17 1 230,20 1 248,80 1 498,56 21,81%

6 Вул. Шполянська 6-а Населення 1 587,93 1 905,52 1 866,90 2 240,28 17,57%

7 Кудрявський узвіз 2
Населення 1 197,92 1 437,50 1 679,64 2 015,57 40,21%

Інші споживачі 1 197,92 1 437,50 2 235,53 2 682,64 86,62%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахування витрат на 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ-
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 куб. м

Планований тариф, грн  за 1 
куб. м % відхилення в порівнянні з 

діючими тарифами
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення - - 101,81 122,17 -

2
Бюджетні  
установи

- - 117,12 140,55 -

3 Інші споживачі - - 120,95 145,15 -

4
Релігійні  

організації
- - 112,17 134,60 -

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ-
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 куб. м

Планований тариф, грн  за 1 
куб. м % відхилення в порівнянні з 

діючими тарифами
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення  -  - 99,73 119,68 -

2
Бюджетні  
установи

 - - 115,63 138,76 -

3 Інші споживачі 86,06 103,27 119,04 142,85 38,33%

4
Релігійні  

організації
 - - 108,74 130,49 -

Тарифи на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахуванням витрат на 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГА-
НУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 куб. м

Планований тариф, грн  за 1 
куб. м

% відхилення в порівнянні з 
діючими тарифами

 без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення - - 94,68 113,61 -

2
Бюджетні  
установи

- - 110,07 132,08 -

3 Інші споживачі - - 113,76 136,51 -

4
Релігійні  

організації
- - 101,43 121,72 -

Тарифи на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахуванням витрат на 
оснащення будівель вузлами комерційного обліку пунктів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГА-

НУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 куб. м

Планований тариф, грн  за 1 
куб. м % відхилення в порівнянні з 

діючими тарифами
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 86,36 103,63 92,46 110,95 7,06%

2
Бюджетні  
установи

79,47 95,36 108,13 129,75 36,06%

3 Інші споживачі 79,75 95,70 111,03 133,23 39,22%

4
Релігійні  

організації
84,12 100,94 100,50 120,60 19,48%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, з урахування витрат на 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ-
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн за 1 куб. м Планований тариф, грн за 1 куб. м % відхилення в порівнянні з 

діючими тарифамибез ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
1 Населення - - 93,24 111,89 -

2
Бюджетні  
установи

- - 108,79 130,55 -

3
Інші  

споживачі
- - 112,63 135,16 -

4
Релігійні  

організації
- - 104,19 125,03 -

Тарифи на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат 

на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№ Споживачі
Діючий тариф, грн  за 1 куб. м

Планований тариф,  
грн  за 1 куб. м % відхилення в порівнянні 

з діючими тарифами
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 83,16 99,79 91,29 109,55 9,78%
2 Бюджетні установи 76,97 92,36 107,32 128,79 39,44%
3 Інші споживачі 77,21 92,65 109,91 131,89 42,35%

4
Релігійні органі-

зації
81,42 97,70 103,08 123,70 26,61%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного сис-
темою автономного теплопостачання, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

№

Адреса

Споживачі

Діючий тариф, грн  за 
1 куб. м

Планований тариф, 
грн  за 1 куб. м

% відхи-
ленняНазва (вулиці, про-

спекту, провулку 
тощо)

№ бу-
динку

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Вул. Боткіна 4
Населення 64,58 77,48 68,48 82,18 6,07%

Інші споживачі 60,00 72,00 89,78 107,74 49,64%

2 Вул. Добрий шлях 64 Населення 86,43 103,72 108,61 130,33 25,66%

3 Вул. Кудрявська
27/29

Населення 79,73 95,66 88,37 106,04 10,85%

Інші споживачі 73,83 88,60 115,82 138,98 56,86%

4
Вул. Михайла Макси-

мовича
7 Населення 66,35 79,62 67,07 80,48 1,08%

5 Вул. Шполянська 6-а Населення 96,74 116,09 103,15 123,78 6,63%

З усією повною інформацією щодо планованих тарифів можна ознайомитись на сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за 
посиланням: https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 06.07.2021, за адресою: 01001, м. Київ, пл. 
Івана Франка, 5  та  на електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua. 

Місцезнаходження  органу, уповноваженого встановлювати тарифи: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.



6 липня 2021 р. 
№ 27 (5388) 3МІСТО

Секретаріат Київської місь-
кої ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу 
забезпечення діяльності Упо-
вноваженого Київської міської 
ради з прав осіб з інвалідністю 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги 
до кандидата встановлюються від-
повідно до Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 
169 (зі змінами), та Типових про-
фесійно-кваліфікаційних характе-
ристик посадових осіб місцевого 
самоврядування, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають осно-
вним кваліфікаційним вимогам, 
подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву на участь у 
конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника із установ-
леними законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах міс-
цевого самоврядування; заповнену 

особову картку (форма П-2ДС) 
з відповідними додатками; копії 
документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством 
порядку; копії першої та другої 
сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчені у встановле-
ному законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену 
у встановленому законодавством 
порядку; копію облікової картки 
платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового харак-
теру щодо себе та членів своєї сім’ї 
за 2020 рік (декларація); копію по-
відомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квит-
ка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фото-
картки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 
календарних днів від дня публікації 
оголошення про конкурс. Інформа-
ція щодо конкретних функціональ-
них обов’язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за 
адресою: вул. Хрещатик, 36, м. 
Київ-44, 01044, (на конкурс). Теле-
фон для довідок: 202-72-29.

Секретаріат Київської місь-
кої ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу 
забезпечення діяльності постій-
них комісій Київської міської 
ради з питань підприємництва 
та благоустрою управління за-
безпечення діяльності постійних 
комісій Київської міської ради 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги 
до кандидата встановлюються від-
повідно до Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 
169 (зі змінами), та Типових про-
фесійно-кваліфікаційних характе-
ристик посадових осіб місцевого 
самоврядування, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним 
кваліфікаційним вимогам, подають 
до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення за-
явника із установленими законодав-
ством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в 

органах місцевого самоврядування; 
заповнену особову картку (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками; 
копії документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством 
порядку; копії першої та другої сторі-
нок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законо-
давством порядку; копію трудової 
книжки, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; копію об-
лікової картки платника податків, 
засвідчену у встановленому зако-
нодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання декла-
рації до Єдиного державного реє-
стру декларацій; копію військового 
квитка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фото-
картки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 
календарних днів від дня публікації 
оголошення про конкурс. Інформація 
щодо конкретних функціональних 
обов’язків та умов оплати праці на-
дається додатково.

Документи приймаються за адре-
сою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 
01044, (на конкурс). Телефон для 
довідок: 202-72-29.

Секретаріат Київської місь-
кої ради оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу 
забезпечення діяльності по-
стійних комісій Київської міської 
ради з питань інфраструктури 
управління забезпечення діяль-
ності постійних комісій Київської 
міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги 
до кандидата встановлюються від-
повідно до Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 № 
169 (зі змінами), та Типових про-
фесійно-кваліфікаційних характе-
ристик посадових осіб місцевого 
самоврядування, затверджених 
наказом Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають осно-
вним кваліфікаційним вимогам, 
подають до конкурсної комісії такі 
документи: заяву на участь у кон-
курсі, в якій зазначається про озна-
йомлення заявника із установлени-
ми законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу та прохо-
дження служби в органах місцевого 

самоврядування; заповнену особову 
картку (форма П-2ДС) з відповід-
ними додатками; копії документів 
про освіту, засвідчені у встановле-
ному законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта 
громадянина України, засвідчені 
у встановленому законодавством 
порядку; копію трудової книжки, 
засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену 
у встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового харак-
теру щодо себе та членів своєї сім’ї 
за 2020 рік (декларація); копію по-
відомлення про подання декларації 
до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квит-
ка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фото-
картки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 
календарних днів від дня публікації 
оголошення про конкурс. Інформа-
ція щодо конкретних функціональних 
обов’язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за 
адресою: вул. Хрещатик, 36, м. 
Київ-44, 01044, (на конкурс). Теле-
фон для довідок: 202-72-29. Департамент економіки та інвес-

тицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) оприлюднює 
для консультацій з громадськістю 
Заяву про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту 
змін до Програми економічного і 
соціального розвитку міста Києва 
на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради 
від 24.12.2020 № 23/23, щодо якої 

раніше здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка.

Запрошуємо долучитися до на-
дання пропозицій і зауважень до 
Заяви, яка розміщена на сайті Де-
партаменту («Діяльність»–«Програма 
економічного і соціального розвитку 
м. Києва»–«Програма економічного 
і соціального розвитку міста Києва 
на 2021-2023 роки»–«Стратегічна 
екологічна оцінка Програми еконо-
мічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2021–2023 роки»).
Зауваження та пропозиції до Заяви 

просимо надавати до 16.07.2021 до 
Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) на електронну адресу: 
rrdei@guekmda.gov.ua.

Зауваження та пропозиції, отри-
мані після встановленого строку, 
розглядатися не будуть.

Cтоличну молодь навчать комунікувати 
з владою та втілювати свої ідеї
Яким чином київські шко-

лярі можуть брати активну 
участь у житті міста та які 

для цього їм пропонують інстру-
менти, обговорювали у п’ятницю, 
2 липня, учасники круглого столу 
«Молодь як ключ до успішного 
розвитку столиці», що відбув-
ся в інформаційному агентстві 
УКРІНФОРМ.

Представникам Київської міської 
ради старшокласників презенту-
вали ті можливості, які створює 
міська влада, Центр публічної ко-
мунікації та інформації та пред-
ставники організацій громадян-
ського суспільства для того, аби діти 
у столиці виростали ініціативними 
та брали активну участь у житті 
своїх районів та міста. Зокрема, 
різні корисні методичні матеріали, 
громадські простори Vcentri Hub, 
районні форуми громадянського 
суспільства, де створюють окре-
мі навчальні панелі для молоді, 
а також інтерактивну настільну 
гру, яку передадуть у школи та яку 
можна буди використовувати під 
час уроків громадянської освіти.

«Інтерактивна настільна гра 
„Don’t stop! Be Kyiv“ — це розробка 
Департаменту суспільних комуні-
кацій. На конкретних прикладах, 
живих ситуаціях, які ми взяли 
з нашої роботи, можна набути 
практичні навички в активному 

житті своєї громади. Гра розроб-
лена таким чином, що в процесі 
школярі навчаться застосовувати 
ті чи інші механізми для втілення 
своїх ідей. А те, що матеріал по-
дано із гумором, є гарантією того, 
що буде захоплююче та цікаво», — 
розповів під час презентації гри 
директор Департаменту суспільних 
комунікацій Роман Лелюк.

До слова, апробацію гри провели 
з молоддю Оболонського району 
і зрозуміли, що попит на неї буде 
значний — дітям цікаво! Зокрема 
серед завдань: «створити мурал 
на житловому будинку», «обла-
штувати сквер на місці занедбаної 
території», «облаштувати зону для 
вигулу тварин» та багато інших. 

Діти зможуть дізнатися до кого 
звертатися, де шукати підтримку, 
як перемогти негативне сприйнят-
тя проєкту чи байдужість під час 
реалізації тих чи інших проєктів. 
Наразі заплановано розповсюдити 
300 таких ігор по школах столиці. 
Їх можна буде використовувати 
для громадянської освіти.

Роман Лелюк також запросив лі-
дерів молоді до роботи у відкритих 
громадських просторах Vcentri Hub. 
Вони уже діють у Шевченківському 
та Оболонському районах. На за-
питання, що робити школярам 
з  інших районів, він відповів, 
що зараз ці два хаби готові при-
йняти усіх охочих, і запевнив, 
що такі центри — відкриті, зручні 
та інклюзивні — будуть в усіх райо-
нах. До слова, скористатися ними 
зможуть усі охочі — пенсіонери, 
громадські організації. Записатися 
на проведення своїх акцій можна 
на сайті Vcentri, у соціальних мере-
жах чи просто зателефонувавши.

Після завершення круглого столу 
учасники зробили традиційне фото 
на пам’ять, а потім старшокласники 
пішли розглядати гру — картки, 
кубики, цікаві завдання. Схоже, 
що принцип «навчатись у грі» під-
ходить для усіх, незважаючи на вік.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 13.07.2021 р. 
о 12:00 годині буде проводити встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ОК «ЖБК «КОНИК» на вул. 
Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. 
Києва. Просимо суміжних землекористу-
вачів: ТОВ «ОРЕАЛ-СЕРВІС» (кадастро-
вий номер 8000000000:90:034:0354), 
Клименко О.М. (кадастровий но-

мер 8000000000:90:034:0217), Ли-
хожон О.О. (кадастровий номер 
8000000000:90:034:0211), ТОВ «ІН-
ВЕСТ-РЕГІОН» (кадастровий номер 
8000000000:90:034:0004) або Ваших 
уповноважених представників бути 
присутніми для погодження Актів при-
ймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки Акти вважаються погодженими.
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Під час круглого столу «Молодь як ключ до успішного розвитку столиці»

Директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк

Школярі вивчають правила гри «Don’t stop! Be Kyiv»



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, Депар-
тамент 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. 

E-mail: edition.cpci@gmail.com

Видання листується з читачами тільки 
на сторінках газети. Газета публікує також ті 
матеріали, в яких думки авторів не збігаються 
з позицією підприємства. При передруку по-
силання 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.

Загальний наклад 27000 
Замовлення 84016

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308
4 МІСТО

Київ середини XX століття очима 
талановитого архітектора
У групі Facebook «Старі фото 

Києва», яка є частиною про-
єкту «Ретро-Київ» з’явилися 

унікальні світлини Києва середини 
минулого сторіччя, відзняті Бори-
сом Ведерніковим. Це київський 
архітектор, що був членом спілки 
архітекторів України з 1934 року до 
своєї смерті у 1981-му. Він був од-
ним із авторів проєкту реконструк-
ції Центрального стадіону (нині 
НСК «Олімпійський») 1967 року та 
створив типові проєкти шкіл, які 
будували з середини 60-х років по 
всій Україні. На жаль, маємо обмаль 
інформації про його життя, але 
можна безперечно стверджувати, 
що він був дуже талановитим мит-
цем. Його фотоархів однозначно 
зацікавить усіх києвознавців, бо 
показує нетиповий погляд на ра-
дянську дійсність та життя столиці 
УРСР у 1940–1960-х роках минулого 
століття. Про свої враження від 
побаченого розповів адміністра-
тор сторінки «Старі фото Києва» 
Ігор Потабачний, який оцифрував 
і виклав фото в мережу.

— Як до Вас потрапили 
ці плівки?

— Це дуже цікава історія. Колек-
цію плівок мені передала підпис-
ниця сторінки, яка своєю чергою 

колись отримала їх від сусідки 
Бориса Ведернікова. Коли я вперше 
побачив ці кадри, то просто «по-
тонув» у них — сканував і сканував. 
А тепер поступово публікую у міру 
оцифровування на сторінці «Старі 
фото Києва» і вони мають про-
сто шалений відгук у підписників 
групи та поступово розходяться 
мережею.

— Чим цінний фотоархів ки-
ївського архітектора середини 
минулого століття для сучас-
них киян?

— Окрім архітектурної спадщи-
ни, він залишив нам неоціненну 
фотоколекцію плівок, які знімав 
в повоєнному Києві впродовж 15 
років. Найперші знімки з колекції 
вдалося ідентифікувати з 1946–
47 років. Ця колекція безумовно 
є скарбом для історії столиці та 
поціновувачів старих фото, адже 
в ній є безліч знімків об’єктів, про 
які нічого не відомо та їх фото 
не знайдеш на жодному ресурсі. 
Деякі світлини вражають ракур-
сами, а деякі сюрреалістичністю 
радянського минулого тих років. 
Борис мав неперевершене відчуття 
ракурсу і знімав просто шикарні 
кадри міста, дивлячись які важко 
повірити, що це є Київ.

— Є місця, які любив автор?
— Безумовно! І зафіксував ди-

наміку змін. Наприклад, у нього 
є фото набережної Дніпра без 
пішохідного мосту на Труханів 
острів, а потім з’являються кад-
ри, як його починають будувати, 
і як змінюється зовнішній ви-
гляд цього улюбленого багатьма 
поколіннями містян місця. І ці 
світлини, зроблені у різні пори 
року, виглядають вражаюче, хоч 
вони і чорно-білі. Звичайно, є у 
нього багато фото із будівництва 
шкіл у різних куточках столиці, 
адже він їх проєктував.

— Насамперед — це приватне 
зібрання. Там багато особистого?

— Окремо варто виділити те, 
як він бачив ЖІНКУ: він знімав 
свою кохану в чудових ракурсах на 
фоні київських краєвидів, а також 
робив дуже інтимні, як на той час, 
знімки (початок 1950-х) в домашній 
атмосфері або на диких пляжах, 
дивлячись які виникають асоціації 
з старими еротичними фільмами 
та атмосферою фільмів Годара. 
Монументальність деяких кадрів 
його жінки (подруги, дружини? — 
зараз уже й не дізнаєшся), мабуть, 
може змусити заздрити багато 
сучасних моделей.

—Що приємно здивувало 
у цьому фотоархіві?

— Він, безумовно, любив жит-
тя. На його фото ми можемо ба-
чити, що в повоєнному Києві 
не було депресивних настроїв, 
пов’язаних з війною, що не так 
давно і завершилася. Борис, зда-
ється, намагався зловити в об’єктив 
шматочок тогочасного буденного 
і святкового, але не шаблонного 
життя міста. На багатьох кадрах 
люди щиро усміхнені та веселі, 
незважаючи на те, що йдуть де-
монстрацією з портретами вождів.

Сама колекція містить фото не 
лише Києва, а й інших міст, яки-
ми подорожував Борис, а також 
знімки виставок та креслень. 
Є фотонатюрморти, знімки його 

кімнати (до речі, з нетиповим 
для 50-х років інтер’єром), багато 
пейзажів і навіть знімки екрану 
телевізора, який займав поважне 
місце в кутку його кімнати.

— На вашу думку, чим цінні 
приватні і особисті колекції?

— Завдяки таким колекціям ми 
можемо дивитися в минуле на-
шого улюбленого міста і бачити 
його «нові» грані, і я переконаний, 
що таких фотоколекцій існує ще 
багато у киян, та чи побачимо ми 
їх колись? Варто діставати те все 
з шафок та оцифрувати на згадку 
про минуле.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

«Русалчині» квіти зацвіли в озері Тельбін
На озері на Березняках розцвіли різнобарвні водяні квіти із солодким запахом

Білі, червоні, рожеві, бордо-
ві — їх посадили небайдужі ки-
яни й опікуються ними не пер-
ший рік. Навіть якось поділилися 
«розсадою» із активістами з інших 
районів.

Наталія Медведєва радить ми-
луватися квітами із 9 ранку до 
17-ї дня. Потім квіти закривають-
ся. Хоча різні сорти можуть мати 
«свій» графік.

На Тельбіні водні лілії вперше 
з’явилася завдяки Віталію Ютає-
ву. Він висадив два кущі для своїх 
рідних. Потім дівчата придбали ще 

7 різнобарвних німфей, які «привод-
нили» трохи далі. Пан Віталій кон-
сультував, радив, які потрібно вно-
сити добрива, щоб вони гарно росли. 
І зараз консультує, бо є агрономом, 
фахівцем із водних рослин.

«Важливо, що дивлячись на те, 
як розкривається квітка, у вас наче 
лікується душа, тому і місце для 
німфей вибрала з видом на церк-
ву», — пояснила пані Наталя.

Водночас вона дуже хвилюється 
за долю водяної клумби, бо трапля-
ється, що люди замість того щоб 
милуватися — зривають лілії. Хоча 

придбати сортові німфеї можна 
у спеціалізованих квіткових ма-
газинах. Днями таких любителів 
краси за чужий кошт помітили 
місцеві рибалки — недорахувалися 
двох кущів.

Латаття — популярна декоративна 
квітка у водоймах Південної та Пів-
денно-східної Азії. У деяких містах 
Таїланду на водоймах створюють 
цілі сади із різних видів латаття.

Можливо, і в Києві надалі 
з’являтимуться такі незвичні 
«клумби», адже озер у столиці 
чимало. Тим паче, що наші пред-

ки дуже шанували «водяні лілії», 
вважали їх квітами русалок.

Цікаво, що латаття біле — це 
єдина рослина, яка мільйони років 
без будь-яких морфологічних змін 
існує у флорі України. Підлягає 
охороні на території м. Києва та за-
несена до Зеленої книги. Цибулини 
білого латаття їстівні, нагадують 
на смак їстівний каштан, а квіти  
запилюються переважно ме-
теликами.

До слова, за народними при-
кметами, якщо квітки латаття пір-
нули під воду вдень — бути негоді. 

Мешканці Русанівки, Оболоні та 
інших районів, де на озерах квіт-
не латаття, можуть перевірити, 
наскільки ця прикмета правди-
ва — синоптики обіцяють грозу 
найближчими днями.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Жінка, Дніпро, Пішохідний міст Набережна Дніпра, кінець 1940-х

Ярмарок на Михайлівській площі. Кінець.1940-х

Андріївська церква.  
Кінець.1940-х

Повоєнні вулиці  
центру столиці
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