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У столиці завершився Відкритий 
чемпіонат Києва із мініфутболу
В рамках змагань відбулися фінали 
чемпіонату світу серед жінок 
та молодіжних збірних U-23

Масштабний чемпіонат із міні-
футболу відбувся в «Місті спорту» 
на Гідропарку. Упродовж чотирьох 
днів тут провели п’ять чемпіона-
тів: чемпіонат світу з мініфутболу 
6×6 серед жінок та молодіжних 
команд U-23, чемпіонат України 
з мініфутболу серед чоловіків, ве-
теранський чемпіонат та відкритий 
чемпіонат міста Києва. Окрім цьо-
го, відбулися чемпіонати України 
з текболу та футволею.

«Мініфутбол — це аматорський 
вид спорту. Цим Чемпіонатом ми 
даруємо професійні відчуття грав-
цям-аматорам. Тобто людина, яка не 
займається професійно футболом, 
може заспівати на полі гімн України, 
зіграти за збірну нашої країни під 
оплески вболівальників», — розповів 
президент Федерації мініфутболу 
України Євген Донцов.

У змаганнях Чемпіонату Світу 
взяли участь вісім збірних мо-
лодіжних команд U-23 та вісім 
жіночих збірних команд з України, 
Колумбії, Грузії, Чехії, Словаччини, 
Молдови, Єгипту, Індії, Швейцарії, 
США, Сербії.

Молодіжну команду від України 
U-23 тренували Юрій Мельник 
та Едуард Цихмейструк. Жіночу 
збірну — Аліна Горобець, найкра-
ща футзалістка світу 2019 року, 
а ветеранську — Іван Яремчук.

«Відбір учасників до української 
збірної проходив у три етапи. За-
явку на участь подали близько 40 
гравців-аматорів з усієї України, 
з яких тільки 15 затвердили до Чем-
піонату світу з мініфутболу», — каже 
один з тренерів молодіжної збірної 
України Едуард Цихмейструк.

Рівень нашої збірної тренер 
оцінює як досить непоганий, як 
для аматорів. При цьому характер 
у гравців на полі відчувався, немов 
у професіоналів.

«Команду підібрали дружню та 
налаштовану на перемогу. Звісно, 
майстерності поки бракувало, але 
бажання грати й вигравати — було. 
Завдяки цьому ми непогано висту-
пили», — каже Едуард Цихмейструк.

Серед конкурентів України тре-
нер відзначив сильну гру Молдови 
та Словаччини. І припускає, що 
в складі цих команд грали не лише 
аматори, а й профі.

«Ці команди виглядали як справ-
жні професіонали — не знаю, чи 
футболісти вони у повсякденному 
житті, чи просто неодноразово бе-
руть участь у змаганнях, але рівень 
в них значно вище, ніж в аматорів. 
Але це не головне, бо і на полі, 

і під час тренування нашої збірної 
я бачив щасливі обличчя гравців. 
Це підтверджує той факт, що коли 
є можливість проводити подібний 
спортивний захід — треба проводи-
ти!» — резюмує Едуард Цихмейструк.

До фіналу збірна України не 
дійшла — у свій групі серед моло-
діжних збірних U-23 наша команда 
посіла третє місце. Гравці обіграли 
збірну Єгипту з рахунком 3:2 та 
зіграли внічию зі Словаччиною — 
0:0. А також поступилися Молдові 
із рахунком — 2:4.

До слова, до фіналу цих змагань 
вийшли Колумбія та Чехія — ла-
тиноамериканці обіграли діючих 
чемпіонів із рахунком 4:1, завою-
вавши золото чемпіонату світу із 
мініфутболу.

А от до фіналу Чемпіонату серед 
жінок ввійшли збірні США та Мол-
дови. Матч завершився з рахунком 
9:1 на користь США.

«Наша збірна з мініфутболу по-
рівняно молода, але ми в захваті від 
можливості грати разом як команда 
та бути частиною цього футбольного 

свята. Маю надію, що жіночий міні-
футбол розвиватиметься і надалі», — 
розповіла гравчиня жіночої збірної 
США з мініфутболу Крісті Велскі.

На змаганнях жіночих команд 
Україну представляли одразу дві 
команди — збірна України та збірна 
Києва, які посіли в своїх групах 
треті місця.

У Відкритому чемпіонаті Києва 
в вищій лізі перемогу святкували 
представники команди «Ковальська». 
У першій лізі — «Катран». 

Звання чемпіонів України у вищій 
лізі здобули представники ФК 
«Стандартбуд». А першу лігу ви-
грав «Агромат».

Серед ветеранських команд най-
сильнішою стала «Seaps».

Після матчів учасників та пере-
можців Чемпіонату нагородили 
грамотами, кубками та медалями.

Однією із фішок чемпіонату став 
«виставковий матч», в якому збірна 
федерації мініфутболу України 
зіграла проти збірної команди 
Києва Віталія Кличка.

«Не дивлячись на спекотну по-
году, гралось приємно та доволі 
дружно. Нам рідко вдається зібра-
тись колективом та поганяти м’яча. 
Тому Чемпіонат світу з мініфутболу 
підштовхнув нас провести цю неді-
лю спортивно та став для учасників 
своєрідним тімбілдінгом. Часто ро-
бота не залишає часу на футбол, хоч 
і дуже хочеться», — каже заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв.

Президент Федерації мініфут-
болу України Євген Донцов про-
коментував фізичну підготовку 
столичних чиновників:

«Наші посадовці в хорошій формі. 
Нам приємно, що КМДА не просто 
підтримало спортивну ініціативу, 
але й самі зібралися вийти на поле 
проти збірної діячів мистецтва. 
Вважаю, що гідно провели Чем-
піонат, але деякі нюанси взяли до 
уваги, щоб вдосконалити наступні 
матчі. Зокрема, плануємо приділяти 
більше часу підготовці, залучати 
більше волонтерів та глядачів».

До слова, спеціально до Чемпі-
онату директорка Департаменту 
молоді та спорту КМДА Юлія Хан 
презентувала форму українських 
збірних. Для жіночої команди — це 
синя (основна) та біла, для молодіж-
ної та чоловічої — жовта (основна) 
та чорна.

А сам логотип символізував 
кубок і був виконаний в жовто-

блакитних кольорах — кольорах 
прапора нашої країни, де він прохо-
дить. Також на логотипі містилась 
абревіатура світової федерації 
мініфутболу та назва чемпіонату.

До речі, Юлія Хан також особисто 
долучилась до Чемпіонату у складі 
жіночої збірної.

«Ще змалку я полюбляла грати 
у футбол з хлопцями у дворі. Тож 
тепер у мене цікавий досвід на про-
фесійному рівні, який я отримала 
та зрозуміла, що мені б хотілося 
присвятити більше часу цьому виду 
спорту. І, можливо, наступного разу 
моя гра буде вже більш досконала. 
Проте дебют мій відбувся, і за це 
дуже вдячна організаторам. Вони 
дали мені цю можливість та пові-
рили в мої сили», — поділилася вра-
женнями директорка Департаменту 
молоді та спорту КМДА.

Зі слів президента Федерації 
мініфутболу України, який спілку-
вався з усіма учасниками Чемпі-
онату, іноземним командам дуже 
сподобалося місце проведення 

та організація. А також — щирі 
і гостинні люди, які вболівали та 
підтримували. Тож представники 
провідних мініфутбольних федера-
цій планують приїхати наступного 
року на Чемпіонат світу серед чо-
ловіків, який пройде також у Києві.

« Н а  Ч е м п і о н а т  с в і т у 
з мініфутболу плануємо запросити 
щонайменше 36 збірних. Локація — 
Контрактова площа», — зазначає 
Євген Донцов.

За його словами, цей Чемпіонат 
спонукатиме українців займатися 
спортом на прикладі футболістів-
аматорів.

«В Україні близько 70 відсотків 
дітей щотижня не мають достат-
ньої рухливої практики. Серед 
дорослих — 20 відсотків. Тому мі-
ніфутбол — це один з тих видів 
спорту, що робить нашу націю 
здоровішою», — резюмує президент 
Федерації мініфутболу України.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

▲ У Чемпіонаті світу 
з мініфутболу серед жінок  
перемогла збірна Америки
► Серед чоловіків перемогла 
Колумбія

Представники 
провідних 
мініфутбольних 
федерацій 
планують приїхати 
наступного року 
на Чемпіонат світу 
серед чоловіків,  
який пройде також  
у Києві.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу.

Рішенням Учасника №8 від 05.08.2021 року ТОВ «ФК «Швидка готівочка» 
(код ЄДРПОУ 42506957), прийнято рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 
24 серпня 2021 р. о 10:00 буде 
проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Дорошенку Ю.А. 
за адресою: вул. Лютнева, 15-а 
у Голосіївському районі м. Ки-
єва.

Просимо суміжних землеко-
ристувачів: Хан О.А. (кадастровий 
номер 8000000000:90:099:0015) 
або Вашого уповноваженого 
представника, бути присутні-
ми для погодження акта при-
йому-передачі межових знаків 
на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 
24 серпня 2021 р. о 10:00 буде 
проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Хайменовій Я.В. 
за адресою: вул. Лютнева, 17-а 
у Голосіївському районі м. Ки-
єва.

Просимо суміжних зем-
лекористувачів: Герговський 
П.В.  (кадастровий номер 
8000000000:90:099:0016) або 
Вашого уповноваженого пред-
ставника, бути присутніми для по-
годження акта прийому-передачі 
межових знаків на зберігання.

Секретаріат Київської міської 
ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності постійних комісій Київ-
ської міської ради з питань інфра-
структури управління забезпечення 
діяльності постійних комісій Київ-
ської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидата встановлюються відповідно 
до Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних 
службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№ 169 (зі змінами), та Типових профе-
сійно-кваліфікаційних характеристик по-
садових 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 зазна-
чається про ознайомлення заявника 
із установленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на служ-
бу та проходження служби в органах 
місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з від-
повідними додатками; копії документів 
про освіту, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копії першої 
та другої сторінок паспорта грома-
дянина України, засвідчені у вста-
новленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у 
встановленому законодавством по-
рядку; копію облікової картки платника 
податків, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; відомості про 
доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання деклара-

ції до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законо-
давством порядку; копію документа 
про повну загальну середню освіту за 
умови, що такий документ підтверджує 
вивчення особою української мови як 
навчального предмета (дисципліни), 
або копію державного сертифіката про 
рівень володіння державною мовою, 
що видається Національною комісією зі 
стандартів державної мови; дві фото-
картки розміром 4×6 см.

Термін подання документів – 30 ка-
лендарних днів від дня публікації оголо-
шення про конкурс. Інформація щодо 
конкретних функціональних обов’язків 
та умов оплати праці надається до-
датково.

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

У центрі столиці пройшли 
міжнародні змагання 
зі скейтбордингу та ВМХ
З 13 по 15 серпня під Аркою Дружби народів проходив світовий контест 
зі скейтбордингу та ВМХ Дабл Тріпл Summer Fest. Вперше в Україні 
відбулися змагання такого рівня за участі 31 країни та понад 200 
райдерів. Нагороди отримали двоє українців — Юрій Іллющенко посів 
третє місце, а Андрій Нестеров одержав спеціальний приз за трюки — 
Parimatch Best Trick у ВМХ-дисципліні.

У 2019 та 2020 роках май-
данчик під Аркою дружби 
народів приймав зимовий 

Дабл Тріпл Snow Fest — змагання 
для професійних сноубордистів 
і лижників. Парк, який щороку 
будують для змагань, входить до 
списку найбільших міських сноу-
парків Європи. У грудні 2020-го за 
перемогу на Дабл Тріпл Snow Fest 
змагалися 80 райдерів з 18 країн, 
зокрема з Канади, США, Великої 
Британії, Швейцарії, Іспанії, Грузії, 
а трансляцію дивилися понад 85 000 
глядачів по всьому світу. Цьогоріч 
зимовий контест проведуть 17–19 
грудня на тій же локації.

«Двічі організовуючи зимо-
вий Дабл Тріпл, ми надихнулися 
і вирішили провести літній формат. 
Був великий запит з боку пред-
ставників вуличних культур щодо 
змагань з BMХ та скейтбордингу, які 
вже є дисциплінами олімпійських 
ігор, — розповів співорганізатор 
фестивалю Олександр Барабош-
ко. — Заходи такого формату ро-

бимо одразу з прицілом на між-
народну аудиторію. Приїжджає 
чимало іноземних учасників. Не 
обійшлося і без курйозів. Так, 
спортсмен зі Швеції прилетів 
в Україну з внутрішнім паспортом. 
Це типова проблема європейців, 
які приїжджають в Україну наче 
в Євросоюз. Звісно, Україна — це 
Європа, але, на жаль, не Євросоюз. 
Тому цей учасник не зміг взяти 
участь у змаганні, бо його не про-
пустили на територію країни».

За його словами, виступи спортс-
менів у Києві оцінювали міжна-
родні судді, які є суддями на то-
пових міжнародних змаганнях, як 
X-Games та Олімпіада. Коментував 
світові змагання, які транслювалися 
онлайн, український кіберспортив-
ний коментатор Віталій Волочай, 
який розповідав і про олімпійські 
виступи на суспільному мовнику.

«При підготовці ми орієнтували-
ся на міжнародні змагання Simple 
Session, які проходять в естонському 
Талліні, — поділився Олександр 

Барабошко. — Естонія дуже якісно 
спромотувала цю подію. Змагання 
там відбуваються як національ-
не свято чи день міста. Всі бари 
переповнені скейтерами, люди 
приходять на вечірки. Україна за-
раз на такому рівні, коли нам вже 
недостатньо робити події, спря-
мовані лише на нашу внутрішню 
аудиторію. Ми можемо виходити 
на європейський рівень, коли до 
нас приїжджають спортсмени, 
змагаються та відпочивають. Так, 
ввечері, після офіційної частини, 
організовували для учасників ве-
чірки в різних локаціях міста».

Місцем змагань став побудова-
ний термінал аеропорту під Аркою 
дружби народів. Близько трьох 
тижнів під Аркою дружби народів 
зводився унікальний екшн-парк 
площею понад 3000 квадратних 
метрів, що відтворював територію 
аеропорту. Окрім терміналу на 
території розмістили справжній 
літак, а весь спот був стилізова-
ний впізнаваними елементами на 

кшталт розміток, попереджуваль-
них табличок і сигнальних вогнів. 
Цей майданчик, за словами Віталія 
Волочая, більший і масивніший, 
ніж на Олімпійських іграх.

Особливості змагань
У п’ятницю відбулися окремі 

українські змагання — Ukrainian 
Session за участі вітчизняних рай-
дерів. За регламентом, кожний 
спортсмен мав хвилину часу, аби 
показати якнайбільше трюків, що 
оцінювали судді. За підсумками 
балів формувалася рейтингова 
таблиця і визначалися переможці.

У змаганнях першого дня взя-
ли участь 38 скейтбордистів та 
43 райдера на BMX. Вітчизняні 
спортсмени кваліфікувалися на 
міжнародну частину, а по троє 
найкращих у кожній дисципліні 
отримали призи. У ВМХ пере-
можцями стали: одесит Андрій 
Нестеров здобув 1 місце, а кияни 
Володимир Панасенко та Юрій 

Іллющенко відповідно посіли 2 та 
3 сходинку. У скейтбордингу три 
призові місця посіли кияни: перше 
місце Костянтин Округін, друге — 
Кирил Овчаров, а третє — Віктор 
Колосніченко.

«Ще у віці 7–8 років побачив по 
телевізору, як катаються на сноу-
борді, і дуже захотів спробувати. 
У 11 років спробував. Зрозумів, 
що потрібно зайняти себе чимось 
влітку, і це може бути скейтбор-
динг, — згадує Віктор Колоснічен-
ко. — Батьки купили мені скейт 
з зображенням „Людини-павука“. 
Перший рік дивився відео уроки 
і катався сам навколо будинку. 
Пізніше познайомився з хлопцями 
які розповіли мені про скейтшоп, 
де можна зібрати собі спорядження. 
Скейтбординг для мене — це стиль 
життя, а найбільше я люблю скейт-
атмосферу».

Екстремальні види спорту за-
хоплювали відважністю учасників, 
які виконували запаморочливі 
трюки — стрибки, перевороти, 

BMX (Bicycle Moto eXtreme) — олімпійський вид спорту, в якому 
спортсмени виконують екстремальні трюки на спеціальних велоси-
педах. Вони відрізняються розміром (діаметр колеса — 20 дюймів), 
конструкцією рами (центр ваги сильніше зміщений до заднього 
колеса) і низькою посадкою сідла. Конструкція робить велосипед 
стійкішим: вона призначена для проходження трас з перепадами висот 
і виконання трюків. Ймовірно, історія BMX бере початок в 1960-і роки 
в США, коли підлітки, наслідуючи кумирів з мотокросу, ганяли на 
велосипедах імпровізованими трасами, одягаючись в мотоциклетну 
екіпіровку. На Олімпійських іграх BMX вперше був представлений 
в 2008 році в Пекіні (Китай). Чоловічі і жіночі змагання проводили-
ся одночасно. Першими Олімпійськими чемпіонами стали Маріс 
Штромбергс (Латвія) і Анна-Кароліна Шоссон (Франція).

Скейтбординг — екстремальний вид спорту, що полягає в катанні, 
а також у виконанні різних трюків на скейтборді. Скейтборд — дошка 
на чотирьох колесах для скейтбордингу (ковзання на дошці). Має 
спеціальну конструкцію підвіски коліс, що забезпечує при маневру-
ванні поворот в ту чи іншу сторону. Скейтбординг зародився в США 
в п’ятдесятих роках минулого століття. У 1963 компанією «Makaha» 
був сконструйований перший професійний скейтборд. Як новий вид 
спорту був включений до програми літніх Олімпійських ігор 2020 року 
у Токіо. 25 липня 2021 року Юто Хоріґоме (Японія) виборов золоту 
медаль у змаганнях зі скейтбордингу, ставши першим спортсменом 
в історії Олімпіади, що переміг у цьому виді спорту.
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Повідомлення про проведення конкурсу 
з відбору пропозицій учасників щодо бу-
дівництва житла для військовослужбовців 
та членів їх сімей на земельних ділянках за 
адресами:

– військове містечко № 1, с.м.т. Гостомель Київської області,
вулиця Остромирська (колишня Радгоспна);
– військове містечко № 1, с.м.т. Гостомель Київської області.
Центральне територіальне управління капітального 

будівництва виступає організатором конкурсу і повідомляє 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій учасників 
щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів 
їх сімей на земельних ділянках, цільове призначення яких 
до початку будівництва має дозволяти таке будівництво.

Конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку 
організації будівництва житла для військовослужбовців та 
членів їх сімей на земельних ділянках, цільове призначення 
яких до початку будівництва має дозволяти таке будівництво 
(далі – Порядок), затвердженого наказом начальника ЦТУКБ 
від 22.02.2021 р. № 2-к/тр.

1. Опис конкурсної пропозиції
Центральне територіальне управління капітального 

будівництва проводить конкурс на визначення переможців 
будівництва житла для військовослужбовців та членів їх 
сімей на земельних ділянках, які розташовані на території 
військового містечка № 1:

– с.м.т. Гостомель Київської області (в/ч А0565), вулиця 
Остромирська (колишня Радгоспна), орієнтовна площа – 
0,50 га;

– с.м.т. Гостомель Київської області, площа – 0,60 га.
Конкурсні пропозиції щодо забудови земельних ділянок 

повинні бути викладені українською мовою.
Конкурсна пропозиція має містити наступні відомості:
1) Ескізний проект (передпроектні пропозиції) щодо 

забудови земельної ділянки, що відображатиме схему гене-
рального плану ділянки з благоустроєм, фасади будівель з 
кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне зобра-
ження та техніко-економічні показники об’єкта будівництва, 
інші орієнтовні дані щодо будівництва житла;

2) Розрахункову частку житла у відсотках від загальної 
площі об’єктів житлової нерухомості (квартир), яка підлягатиме 
передачі Міністерству оборони України (кількість квартир, 
загальна площа) та повинна складати максимальний відсоток 
від загальної площі збудованого житла.

3) Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) та 
передачі житла Міністерству оборони України і окремо 
організатору конкурсу не повинен перевищувати термін 
визначений експертним звітом та проектно – кошторисною 
документацією на об’єкт будівництва.

2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа 

та фізична особа-підприємець.
Учасник конкурсу на момент подання конкурсної пропозиції 

та укладення з ним відповідного договору як з переможцем 
повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

– підтвердити свої інвестиційні та економічні можливості 
та переваги

– не перебувати у стані ліквідації (припинення) та/або не 
бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства 
чи відновлення платоспроможності

– не мати заборгованості за нарахованими податками, 
зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету 
за останній квартал;

– особа, яка є керівником учасника конкурсу, і (або) 
уповноважена ним особа (представник у разі наявності) не 
повинні мати судимості;

– мати повноваження на укладення договору про будів-
ництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції;

– не мати простроченої заборгованості (невиконання 
зобов’язань) перед Міністерством оборони України та/
або організатором конкурсу, а також не мати простро-
чення виконання або неналежного виконання зобов’язань 
в частині будівництва багатоквартирних будинків перед 
третіми особами.

Конкурсна комісія має право в будь – який час відмовити 
учаснику конкурсу від участі в конкурсі у випадку підтвер-
дження інформації щодо невідповідності учасника вимогам, 
установленим цим розділом, або щодо наявності в поданих 
документах недостовірних відомостей.

Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору 
про будівництво житла будуть встановлені обставини щодо 
нього, які невідповідність такого учасникам вказаним вище 
вимогам, організатор конкурсу має право розірвати цей 
договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати 
пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи 
завдані їм через це збитки.

Конкурсна комісія має право усунути учасника конкурсу 
від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у 

тому числі і до укладення договору про будівництво житла, 
у таких випадках:

– ненадання документів, долучених до заяви на участь 
в конкурсі, чи за наявності в поданих документах недосто-
вірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним 
конкурсній пропозиції;

– невідповідність цим вимогам та умовам, установленим 
організатором конкурсу.

3. Вимоги щодо забудови земельної ділянки
Проектними рішеннями повинна бути запропонована 

максимально можлива поверховість забудови земельної 
ділянки, виходячи із обмежень, що встановлюються:

 – містобудівними умовами та обмеженнями забудови 
земельної ділянки;

 – встановленими санітарними і технічними вимогами 
та умовами;

 – відповідною містобудівною документацією (генераль-
ним планом, зонінгом, детальним планом території тощо).

Житло (квартири), що передається, повинно відповідати 
встановленим санітарним, технічним вимогам та відповідати 
нормам забезпечення житлом відповідно до вимог ДБН для 
соціального житла.

Орієнтовна площа квартир в залежності від кількості 
кімнат в межах:

 
Кількість  

житлових кімнат
1 2 3

Площа квартири, не менше кв. м 34 48 63
Площа квартири, не більше кв. м 46 63 83

Примітка 1. Площі квартир дано без урахування площі літніх 
приміщень та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461.

У квартирах повинно бути виконано:
1. Опорядження та покривання стін, перегородок та 

стель житлових приміщень, коридорів у квартирах, кухонь, 
ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також 
вбудовано-прибудованих приміщень клейовими та іншими 
видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, пане-
лями, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами.

2. Покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, 
ванних кімнат, туалетів та інших підсобних приміщень, а 
також вбудовано-прибудованих приміщень лінолеумом, 
облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними мате-
ріалами і виробами.

3. Установлення внутрішніх дверних полотен з коробками, 
елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях 
квартир та вбудовано-прибудованих приміщеннях.

4. Установлення сантехнічного обладнання та приладів 
(мийка, умивальник, унітаз, ванна), сантехнічної арматури 
(водорозбірні крани, змішувачі), а також засобів обліку води 
в квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях.

5. Установлення електро та/або газових плит (чотири-
конфорочна з вбудованою духовою шафою) за умови забез-
печення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної 
безпеки та техніки безпеки у будівництві.

6. Влаштування внутрішніх перегородок у вбудовано-
прибудованих приміщеннях.

7.Штукатурення внутрішніх перегородок у вбудовано-
прибудованих приміщеннях.

8. Влаштування внутрішніх систем електрообладнання 
та газопостачання вбудовано-прибудованих приміщень.

9. Здійснення оздоблювальних робіт балконів та лоджій.
Житло (квартири) повинно бути підключено до відпо-

відних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, 
опаленням, холодним і гарячим водопостачанням, каналі-
зацією і, якщо це буде передбачено відповідною проектною 
документацією – також і до газопостачання.

Вимога (якщо така буде мати місце) органів місцевого 
самоврядування щодо передачі житла (квартир), що буду-
ватимуться на зазначеній земельній ділянці, до комунальної 
власності територіальної громади, виконується за рахунок 
частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за ре-
зультатами будівництва житла, та не впливає на частку або 
не відшкодовується Міністерством оборони України та/або 
організатором конкурсу.

Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, місто-
будівних обмежень, дозвільних документів тощо здійснюється 
за рахунок переможця конкурсу та не впливає на частку або 
не відшкодовується Міністерством оборони України та/або 
організатором конкурсу.

4. Дата та місце прийняття конкурсної документації, 
проведення конкурсів

Прийняття конкурсної документації проводиться кон-
курсною комісією за адресою:

04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, у робочі дні тижня 
з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

Роз’яснення і додаткова інформації щодо предметів 

конкурсу надається засобами зв’язку, телефон 097 015 6080.
Конкурсна документація приймається до 12.00 год. 

19.08.2021 року.
Конкурс в ідбуватиметься 16.08.2021 року о 

13.00 год. за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 35

5. Вимоги до конкурсної документації та строк її 
прийняття.

Для участі в конкурсі учасники подають заяву за довіль-
ною формою із зазначенням відомостей та доданням копій 
документів, що передбачені цим повідомленням.

Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь у конкурсі, 
виконуються безпосередньо заявником або уповноваженою 
ним особою (представником).

Усі дії щодо подання заяви юридичної особи на участь у 
конкурсі виконує уповноважена особа (представник) заявника. 
Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі 
особисто або через уповноважену ним особу (представника).

Повноваження представника підтверджуються докумен-
том, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі 
від імені юридичної особи (копія установчого, статутного або 
засновницького документу або відомості про діяльність на 
підставі модельного статуту, копію протоколу, наказу тощо 
про призначення керівника юридичної особи) чи фізичної 
особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність 
(доручення).

При поданні заяви фізична особа-підприємець або 
уповноважена особа (представник) заявника пред’являє 
паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі 
в конкурсі та укладення договору про будівництво житла на 
умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До заяви на участь у конкурсі додаються:
– копії установчих, статутних або засновницьких доку-

ментів (із актуальними змінами та доповненнями), засвідчені 
учасником в установленому порядку, або відомості про ді-
яльність на підставі модельного статуту;

– завірена Учасником Виписка (Витяг) з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань;

– копії паспорта фізичної особи – підприємця і реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, засвідчені 
підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, повідомили про 
це відповідному органу державної фіскальної служби і мають 
відмітку в паспорті);

– відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінан-
сового та організаційного забезпечення реалізації проектів;

– документи, що підтверджують призначення та повнова-
ження керівника: протокол установчих (загальних) зборів або 
зборів акціонерів тощо та наказ (розпорядження) про призна-
чення (для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб 
за наявності). У разі якщо один із вищезазначених документів 
не передбачений (необов’язковий), Учасник повинен надати 
довідку у довільній формі з викладенням обставин, що об-
ґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати 
інший документ, що підтверджує повноваження керівника.

У разі, якщо документи конкурсної пропозиції підписує 
(засвідчує) не керівник, а інша особа, яку уповноважено 
представляти інтереси Учасника, подається належним чином 
посвідчена довіреність на таку особу (із зазначенням її по-
сади тощо) про надання повноважень цій особі представляти 
інтереси учасника під час проведення конкурсної процедури, 
підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, 
а також надається копія паспорту та картки платника податків 
(РНОКПП) цієї особи.

– письмова і безвідклична згода заявника (у разі визнання 
його переможцем конкурсу) щодо укладання відповідного 
договору про будівництво житла, надана у довільній формі;

Учасник несе відповідальність за недостовірність та/
або неактуальність інформації в поданих документах згідно 
із чинним законодавством України.

У разі надання Учасником недостовірної інформації при 
складанні довідок у довільній формі, він особисто несе від-
повідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

За підроблення документів конкурсної пропозиції згідно з 
статтею 358 Кримінального кодексу України Учасник конкурсу 
повідомляється про кримінальну відповідальність.

Конкурсна пропозиція учасника в запечатаному конверті 
(позначається відповідно «На конкурс»), підписаному тією 
особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання пови-
нен містити підпис уповноваженої особи (представника) або 
відбитки печатки (за наявності) юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця із зазначенням назви предмета конкурсу 
відповідно до повідомлення про його проведення і повного 
найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця 
та нанесеним маркуванням: «Не відкривати до 13.00 годин 
«19» серпня 2021 року» (зазначаються дата та час проведення 
відповідного конкурсу). Усі сторінки конкурсної пропозиції 
повинні бути прошиті, пронумеровані та містити підпис ке-

рівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або 
уповноваженої особи (представника), завірений печаткою 
(фізичної особи-підприємця) (за наявності), а на зворотній 
стороні останнього аркуша повинен бути зроблений запис, 
в якому вказується кількість пронумерованих аркушів, який 
засвідчується підписом та печаткою (за наявності) Учасника.

Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються 
в друкованому вигляді і дублюються прописом.

Усі документи повинні бути охайно оформлені та заповнені 
розбірливо, без виправлень та помилок. Всі сторінки про-
позиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, 
позначаються підписом особи або осіб, що підписують про-
позицію. Відповідальність за помилки друку у документах, 
надісланих до Конкурсної комісії та підписаних відповідним 
чином, несе Учасник.

Якщо в документах, що складають конкурсну докумен-
тацію, є розбіжності між позначенням прописом і цифрами, 
то до розгляду, як виняток, приймається позначення, що 
зазначено прописом.

Конкурсна пропозиція учасника повинна містити опис 
доданих до неї документів (їх копій).

Заява і згода заявника, що подаються юридичною осо-
бою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими 
особами/представниками заявника), підписуються цими 
особами, і завіряються печаткою (за наявності).

Конкурсна документація може бути відкликана особою, що 
її подала, до моменту початку розкриття пропозицій учасників.

Критеріями визначення переможця конкурсу є макси-
мальна кількість (за загальною площею квартир) об’єктів 
житлової нерухомості, що може отримати Міністерство обо-
рони України, а також мінімальні прогнозні строки закінчення 
його будівництва і здачі в експлуатацію. Засідання конкурсної 
комісії є відкритим. На засіданні конкурсної комісії можуть бути 
присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

Конкурсна комісія визначає переможця за результатами 
розгляду конкурсних пропозицій, які не були відхилені.

Рішення про визначення переможця приймається біль-
шістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної ко-
місії, У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
голови комісії.

За результатами засідання конкурсної комісії складається 
протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

– відомості про учасників конкурсу;
– результати голосування;
– обґрунтування щодо визначення переможця.
Протокол про проведення конкурсу складається та 

підписується у триденний строк усіма членами конкурсної 
комісії, які брали участь у голосуванні.

Після оголошення результатів конкурсу, організатор 
конкурсу в 10-ти денний строк укладає з переможцем договір 
про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній 
пропозиції. До договору обов’язково вноситься умова про те, 
що в ході його виконання не допускається зменшення мак-
симальної кількості об’єктів житлової нерухомості (кількості, 
загальної площі квартир), що може отримати Міністерство 
оборони України та організатор конкурсу.

Конкурс може бути відмінено або визнано таким, що не 
відбувся, у разі відсутності подальшої потреби у проведенні 
конкурсу; виявлення факту змови учасників; подання для 
участі у ньому менше двох конкурсних пропозицій; якщо до 
оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; відмови 
переможця від підписання договору про будівництво житла.

Конкурсна документація подається учасниками конкурсу 
особисто або через уповноважених осіб протягом календарних 
днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 04050, м. Київ, 
вул. Герцена, буд. 35, у робочі дні тижня з 10.00 до 12.00 та 
з 14.00 до 17.00.

Конкурсна документація учасників приймається до 12.00 
год «19» серпня 2021 року. Результати проведення конкурсу 
оголошуються в місцевому ЗМІ, визначеному конкурсною 
комісією.

6. Адреса, номер телефону і режим роботи кон-
курсної комісії

Засідання конкурсної комісії проводяться за адресою: 
04050, м. Київ,вул. Герцена, буд. 35, Контактна особа – СО-
БАН Сергій Анатолійович,тел. 097 015 6080

7. Відомості щодо строку оскарження результатів 
конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник 
може подати скаргу до конкурсної комісії у п’ятиденний 
строк з моменту оголошення результатів конкурсу. Скарги 
надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення 
на адресу організатора конкурсу.

Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту 
закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а ін-
формація про розгляд скарги у триденний строк з моменту 
складення протоколу про її розгляд надсилається учасникові 
конкурсу, який подав скаргу.

сальто. І, звісно, інколи падали. 
Атмосфера екстриму захопила усіх. 
Поки на споті йшли офіційні зма-
гання, позаду майданчику їздили 
любителі-райдери.

У суботу представники 30 країн 
та відібрані українські спортсмени 
проходили кваліфікацію. Скейт-
бордисти також мали півфінали. 
У неділю серед фіналістів визна-
чали по сім переможців у кожній 
дисципліні та кращих у номінації 
Parimatch Best Trick.

У змаганнях зі скейтбордингу 
перше місце посів аргентинець 
Матіас дель Оліо, друге — словак 
Річард Турі, третє — чех Мартін 
Пек. Спеціальну нагороду за кра-
щий трюк здобув італієць Дієго 
Фіорезе.

У дисципліні ВМХ першу сходин-
ку зайняв француз Ентоні Перрін, 
другу — американець Рід Старк, 
третю — киянин Юрій Іллющенко. 
Крім того, одесит Андрій Несте-
ров отримав спеціальний приз 
Parimatch Best Trick.

«Неймовірні декорації, фантас-
тичні емоції, надзвичайно талано-
виті учасники — це все поєднується 
в одне ціле, коли за справу беруться 
справжні професіонали. Приємно 
бути частиною цього молодіжного, 
крутого та драйвового міжнародного 
фестивалю. Саме МІЖНАРОДНОГО, 
тому що у наш „аеропорт“ в центрі 

столиці завітали учасники з понад 
30 країн світу. Олександр Барабошко 
та вся команда організаторів — 
найкращі, тільки завдяки вашій 
титанічній праці, наполегливості 
і терпінню, ми маємо найкрутіший 
молодіжний та спортивний захід 
Європи!» — зазначила у коментарі 
Директорка Департаменту молоді 
та спорту КМДА Юлія Хан.

Дабл Тріпл Summer Fest органі-
зовували за підтримки КМДА та 
профільного Департаменту ко-
манди don’t Take Fake і RadioDay. 
У don’t Take Fake пишуть про моло-
діжні вуличні культури та бренди, 
а RadioDay, окрім музичних подій, 
орієнтується на розвиток міста.

«Нам подобається робити події, 
аналогів яким в Україні немає. 
Сьогодні люди, які займаються 
такими видовищними видами 
спорту, фактично залишаються 
в андеграунді. Їх ніхто не знає, не-
має змагань, які давали б їм можли-
вість презентувати себе, — говорить 
Олександро Барабошко. — Вони 
хочуть себе показати, і робити це 
не у віддалених районах міста, а на 
публічних майданчиках. Тому ми 
і проводимо такі змагання — щоб 
київські та українські спортсмени 
могли себе презентувати та позма-
гатися з райдерами з інших країн, 
чиї виступи вони дивляться та хто 
є їх кумирами».

Екстремальні види 
спорту у Києві

За словами Олександра Бара-
бошко, цікавість серед молоді до 
цих видів спорту існує, є запит на 
якісний скей-тпарк. Так, сучасний 
скейт-парк у місті відкрили взимку 
у фітнес-парку «Озеро «Лебедине». 
Найближчим часом на ВДНГ плану-
ють відкрити великий урбан-парк, 

який також стане майданчиком 
для цих спортсменів.

«Коли такі парки з’являються 
в центральній частині міста, це 
стимулює і закордонних гостей 
приїхати в Україну, Київ, щоб пока-
татися, — зауважив Олександр Ба-
рабошко. — Ми бачимо у профілях 
соціальних мереж наших учасників, 
як вони катаються вулицями Києва. 
Після зимового заходу спортсме-

ни ще кілька разів приїжджали 
до столиці. Каталися столичними 
схилами на сноубордах, знімали 
відео. Їм сподобалося наше місто».

Зокрема, наразі улюбленими 
місцями для київських скейте-
рів є Поштова площа, парк Марії 
Заньковецької, площа Перемоги.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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До Дня прапора та 30-річчя 
Незалежності у Києві 
встановили новий тризуб
Малий державний герб встановили  
на флагштоку найбільшого державного прапора.

Про це мер Києва Віталій Клич-
ко повідомив на своїй сторінці 
у соціальній мережі Facebok. Він 
опублікував відео відповідних ро-
біт: демонтажу старого тризуба та 
встановлення нової конструкції.

«До Дня прапора та 30-річчя 
Незалежності України встановили 
новий тризуб на флагштоку най-
більшого державного прапора. 
Конструкція оновленого тризу-
ба, що виготовили на одному зі 
столичних підприємств, — більш 
легка та оснащена поворотним 
механізмом», — повідомив Ві-
талій Кличко.

Він нагадав, що меморіал 
з найбільшим флагштоком Украї-
ни спорудили за кошти меценатів 
і відкрили минулого року до Дня пра-
пора. Висота флагштоку — близько 
90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір 
полотнища прапора — 16 на 24 метри. 
До слова, 23 серпня відбудеться цере-
монія підняття Державного Прапора 
України на території Меморіального 
комплексу «Національний музей 
історії України у Другій світовій 
війні» з нагоди Дня Прапора.
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Рахуємо у стовпчик: скільки 
коштує зібрати дитину до школи
Пропонуємо огляд цін 
на загальноміському 
столичному  
шкільному ярмарку.

Минулих вихідних, 14-го та 15-го 
серпня, на Хрещатику відбувся тра-
диційний шкільний ярмарок перед 
початком навчального року. Такий 
захід організувало КП «Київський 
магазин» за підтримки Департа-
менту промисловості та розвитку 

підприємництва КМДА. Підпри-
ємці з усієї України пропонували 
шкільне приладдя та одяг на різний 
смак та гаманець. Місце проведен-
ня — непарний бік нижнього тро-
туару вулиці Хрещатик від будинку 
№ 13/2 до будинку № 23-а (у межах 
вулиць Архітектора Городецького 
та Богдана Хмельницького).

Журналістка нашого видання 
побувала на ярмарку, поспілкува-
лась із продавцями та підрахува-
ла, у скільки обійдеться цьогоріч 
батькам зібрати дитину до школи.

Обираємо гардероб
Почнемо з одягу. На думку пси-

хологині та експертки з емоційного 
інтелекту Ксенії Бірсан, шкільна 
форма позитивно впливає на роз-
виток уміння командної роботи, 
сприяє соціалізації і налагодженню 
комунікації.

«Проте можна дозволити дитині 
комбінувати речі, використовувати 
стримані аксесуари, щоб мати до-
даткове поле для самовираження. 
Тому що багато моїх клієнтів з жахом 

згадують шкільні часи, коли змушу-
вали носити форму тільки певних 
кольорів і фасонів. Темні кольори та 
цупкі матеріали додають серйозності 
та стриманості, ніби сигналізують 
„дитинство закінчилось, прийшов 
час відповідально навчатися, працю-
вати й бути як всі“, а це в свою чергу 
не завжди позитивно впливає на 
навчання», — зазначає Ксенія Бірсан.

Цьогоріч туфлі на шкільному 
ярмарку для хлопчика обійдуться 
приблизно в 600 грн. Батькам ді-
вчаток пощастило трохи менше — 
середня ціна на взуття 800 грн. 
Потрібно ще придбати спортивне 
взуття: кросівки для хлопчика ко-
штуватимуть 500–600 грн, а для 
дівчинки трохи дорожче — 600–700 
грн. Єдине, на чому зможуть зеко-
номити батьки дівчат, це на спор-
тивному костюмі: для дівчинки 
близько 800 грн, у той час, як для 
хлопчика — майже 900 грн.

У порівняння з дівчатами, 
у хлопців мінімальний гардероб: 
штани — 680 грн, дві сорочки 
(з довгим рукавом — 390 грн і з 
коротким — 230 грн) та піджак — 
1300 грн. У дівчат суцільні витрати, 
адже тут потрібні й сукня — 1100 
грн, і спідниця за 500–800 грн, 
і ті самі штани — 630 грн та дві 
блузи: з коротким рукавом — 440 
грн і довгим — 670 грн.

І, звичайно, головний аксесуар 
усіх школярів — рюкзак. Для почат-
кових класів радять обрати орто-
педичний, ціна якого коливається 
від 600 до 1000 грн — все залежить 
від бренду. Звичайний рюкзак буде 
дещо дешевшим: 400–500 грн. Від-
так, загальна сума на одяг та аксе-
суари — близько 5000 грн.

Обираємо канцелярію
Тут у дітей, як кажуть, «повна 

свобода», адже зазвичай школа 
не диктує жодних правил у виборі 
шкільного приладдя. Сума, яку до-
ведеться витратити на канцелярію, 
залежить від класу.

Так, якщо це перший клас, то 
батькам потрібно купляти абсо-
лютно все: від пенала до ножиць. 
До того ж для школярів дуже важ-
ливо, як виглядатиме їхній зошит 
та ручка. Власне, і від цього зале-
жатиме ціна. На ярмарку є ручки, 
які коштують 7 гривень, так і такі, 
що обійдуться у понад 150 грн. 
Теж саме стосується і щоденників 
та пеналів: 50–150 за перше та 
70–250 грн за друге. Але ж пенал 
ще потрібно наповнити лінійками, 
гумками, олівцями та ручками — це 
коштуватиме близько 300–400 грн. 
Зошити обійдуться у таку ж суму.

Недешевими є і набори для твор-
чості. Для початкової школи вони 
обов’язкові. Здебільшого це фло-
мастери — 70 грн, фарби — 80 грн, 
олівці — 40 грн. Потрібно не забути 
про ножиці, пензлики, клей, папір 
та обкладинки. Загалом канцелярія 
обійдеться батькам у 1000 грн.

Відтак, зібрати школяра на 
навчання обійдеться у близько 
6000 грн, в залежності від гаманця, 
вподобань та класу, до якого йде 
учень. Щоб не витрачати зайві 
кошти, радимо перед покупками 
порадитись із вчителями, які під-
кажуть, що саме необхідно купити 
у першу чергу.
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Влада Києва оприлюднила план 
урочистостей до Дня Незалежності

У мерії оприлюднили масштабну 
програму урочистих заходів, при-
свячених Дню Державного прапора 
та Дню Незалежності України. Всьо-
го заплановано 67 різнопланових 
заходів, які затверджені розпоря-
дженням КМДА № 1768.

24 серпня урочистості розпо-
чнуться покладанням квітів до 
пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховань видатних діячів 
українського державотворення, 
борців за незалежність України 
у ХХ столітті, загиблих учасників 
Революції Гідності, учасників анти-
терористичної операції та учасни-
ків заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі 
та стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
і Луганській областях.

На Хрещатику та Майдані Не-
залежності відбудеться урочистий 
концерт та парад військ — із про-
льотом авіації у складі повітряної 
колони сил безпеки і оборони та 
збройних сил країн-партнерів. На 
Трухановому острові — артилерій-
ський салют.

Релігійні організації столиці 
проведуть молебень за Україну та 
український народ.

Відбудеться також «Марш Захис-
ників України 2021» за маршрутом: 

парк імені Тараса Шевченка — Бес-
сарабська площа — вулиця Хреща-
тик — Майдан Незалежності. У парку 
«Володимирська гірка» пройдуть 
Всеукраїнський фестиваль «Живий 
словник незалежності» і фестиваль 
«Ветеранфест». На плавучій сцені-
баржі в акваторії р. Дніпро напроти 
парку «Наталка» пройде мульти-
медійний артпроєкт «Єднаймося!».

На території парку культури 
й відпочинку «Гідропарк» від-
будеться відкритий турнір спор-
тивного клубу «Довгожитель» із 
настільного тенісу серед ветеранів, 
а також масовий заплив на 500 
метрів до Дня Незалежності Укра-

їни. А на території Національного 
комплексу «Експоцентр України» 
триватиме «Забіг у вишиванках». 
Також традиційно в усіх районах 
столиці відбуватимуться спортивні, 
культурні та інформаційно-про-
світницькі заходи.

Звертаємо увагу, що 18, 20 та 22 
серпня у Києві заплановані репе-
тиції параду військ до Дня Неза-
лежності. У дні репетицій (18, 20, 
22 серпня) та під час проведення 
заходів (24 серпня) в місті перед-
бачені масштабні перекриття руху.
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