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АНОНСИ

В Україні вакцинували 
понад 8 мільйонів 
людей, у Києві — більше 
1,2 мільйона

У перший тиждень 
голосування 
за «Громадський бюджет» 
кияни віддали майже 
200 тисяч голосів

У столиці відкрили 
оновлений Литовський 
сквер 

Українські стронгмени 
встановили унікальне 
досягнення із літаком-
рекордсменом 
до 30-річчя Незалежності
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Військовий парад, марш захисників 
та святкові концерти — у Києві масштабно 
відзначили 30-річчя Незалежності
Урочисті заходи 
до 30-ї річниці 
Незалежності України 
тривали декілька днів

Над Києвом підняли 
найбільший прапор 
країни

Офіційні святкові заходи 
в столиці розпочалися із піднят-
тя найбільшого жовто-синього 
стяга країни — церемонію про-
вели у День державного прапора 
України, 23 серпня. Дійство відбу-
валося на території Меморіального 
комплексу «Національний музей 
історії України в Другій світовій 
війні». Саме там минулого року 
встановили флагшток висотою 90 
метрів і підняли прапор розміром 
16 на 24 метри.

На церемонії підняття держав-
ного стяга були присутні пред-
ставники влади й громадськості, 
ветерани АТО, дипломати, куль-
турні діячі. А 30 юних киян, які 
є переможцями шкільних олімпіад, 
творчих фестивалів і спортивних 
змагань, отримали від Віталія Клич-
ка паспорти громадянина України.

«Радий вітати усіх у день Дер-
жавного прапора України. Рік тому 
на печерських пагорбах ми підняли 
найбільший і найвищий прапор 
України. Його видно з багатьох 
куточків нашого міста. Багато часу 
та багато зусиль нам знадобилося 
для того, щоб втілити цей проєкт 
в життя. Щоб над столицею України 
майорів наш державний прапор — 
один із головних символів нашої 
країни. І сьогодні цим прапором 
можуть милуватися і вдень, і вночі 
кияни та гості нашого міста», — 
сказав Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що 
до 30-річчя Незалежності України 
на флагштоку встановили новий 
тризуб. Конструкція малого герба 
виготовлена на одному зі столич-
них підприємств та оснащена по-
воротним механізмом.

У столиці вшанували 
найвидатніших 
історичних діячів 
України

Із нагоди святкування 30-ої 
річниці Незалежності України 
представники міської влади по-
клали квіти до пам’ятників Тараса 
Шевченка і Михайла Грушевського, 
розташованих на вулиці Володи-
мирській.

У церемонії взяли участь за-
ступниця голови КМДА Марина 
Хонда, директор Департаменту 
суспільних комунікацій Роман 
Лелюк, представники Шевченків-
ської РДА, ветерани АТО/ООС та 
громадські активісти.

« П о с т а т і  Ш е в ч е н к а 
і Грушевського дуже важливі 
у нашій історії. Кожен з них у свій 
час зробив дуже багато для того, 
щоб наша держава стала незалеж-
ною. І саме Грушевський очолив 
вже незалежну Українську Народну 
Республіку, цим самим на увесь 
світ заявивши про прагнення на-
шого народу до самостійності та 
демократії. Але сьогодні, у День 
Незалежності, ми повинні згаду-
вати і всіх українців, які загинули 
за нашу свободу, і помолитися 
за тих хлопців, які продовжують 
виборювати нашу самостійність 
у війні з російським агресором», — 
зазначила Марина Хонда.

На землі, у повітрі 
і на воді — 
видовищний 
і масштабний парад 
військової техніки

На головній вулиці столиці — 
Хрещатику, у день 30-ї річниці 
Незалежності України, 24 серпня, 
відбувся чи не наймасштабніший 
захід за останні 30 років. До урочис-
того параду залучили понад 5000 
військових, зокрема захисників, 
які воюють на передовій. Участь 
у заходах взяли 300 жінок-військо-
вослужбовців. А також керівництво 
держави та столиці. Після спільного 
виконання Гімну та офіційної про-
мови Президента України, Зелен-
ський оголосив про присвоєння 
почесних звань та нагород.

Після трансляції фільму про шлях 
до Незалежності, глядачів розчулила 
дівчинка, яка пробігла Майданом під 
національним стягом із оберемком 
квітів і вручила їх військовому. Далі 
ж розпочалося найцікавіше — прохід 
і проліт військової техніки. На чолі 
колони — підрозділ, що ніс 30-ме-
тровий прапор України як символ 
тридцятиріччя Незалежності. Далі 
прокрокували колони захисників, 
які за останні роки побували у всіх 
гарячих точках країни та впевне-
но боронили нашу державу. Взяли 
участь у параді також діти вояків. 
Запам’ятався присутнім ансамбль 
барабанщиць. Долучились до параду 
військові 92-ї окремої механізова-
ної бригади. Далі йшли сухопутні 
війська, повітряні сили та морська 
піхота. Приєднались до святкового 
параду і кінологічні підрозділи — 
Хрещатиком пройшлися найкращі 
кінологи зі своїми службовими 
собаками. А також прикордонники, 
рятувальники та інші.

Почесними гостями заходу стали 
військовослужбовці Грузії, Данії, 
Естонії, Канади, Латвії, США та ін. 
Супроводжував захід міжнародний 
військовий оркестр.

На завершення заходу над цен-
тром столиці пролетіли понад сотня 
одиниць військової техніки, а також 
проїхали близько 400 військових 

автомобілів. Попри страшенну спе-
ку, тисняву та кількагодинний захід, 
людей не меншало, а навпаки — до 
присутніх приєднувались все нові 
й нові групи глядачів.

Третій рік поспіль 
на Хрещатику 
проходить Марш 
захисників

Після завершення офіційного 
параду, на головну вулицю країни 
вже традиційно вийшли колони 
захисників — військові, волонтери, 
медики, капелани. Марш розпо-
чався близько 14-ї годині від парку 
Шевченка. Традиційно, першими 
йшли родини загиблих учасників 
російсько-української війни, Родини 
Небесної Сотні та поранені учасники 
Революції Гідності та Родини поло-
нених та зниклих безвісти учасників 
російсько-української війни. Коли 
вони проходили Хрещатиком, то 
багато хто із глядачів вставали на 
коліна — вшанувати загиблих Героїв 
і подякувати їхнім рідним.

Коли перші «коробки» були уже 
на Майдані Незалежності, то ті, що 
замикали — ще біля парку Шев-
ченка. При чому глядачі стояли на 
усьому проміжку руху колони — від 
парку, вздовж бульвару Шевченка 
і Хрещатика — плескали у долоні, 
дякували, і, традиційно скандували 
«Слава Україні» і «Героям слава!». 
Не обійшлося і без улюбленої кри-
чалки футбольних фанатів.

Загалом Хрещатиком пройшли 
63 «коробки». Організатори повідо-
мляли, що з’їхалося майже 50 тисяч 
учасників з усієї України. Дійство 
тривало майже чотири години. Чіт-
ко, злагоджено, без маршового кро-
ку, але дуже душевно — військові 
прийшли зі своїми найріднішими. 

Завершилося свято 30-річчя 
Незалежності України святковим 
концертом на НСК «Олімпійський» 
та грандіозним салютом на честь 
Української держави, її мешканців 
та захисників.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Привілеї для вакцинованих 
та робота шкіл з 1 вересня: 
Віктор Ляшко відповів 
на поширені питання
Міністр охорони здоров’я розповів, що люди з сертифікатами вакцинації 
зможуть відвідувати публічні місця під час локдауну, а школи із 80% 
вакцинованими працівниками — не будуть закриватись на карантин та 
матимуть нагоду виграти комп’ютерні класи.

Вранці 25 серпня під час бри-
фінгу у Маріїнському парку Мі-
ністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко коротко повідомив акту-
альну інформацію щодо захво-
рюваності та вакцинації в країні. 
А також проанонсував привілеї для 
вакцинованих та умови роботи 
закладів освіти у разі суворого 
карантину.

Наше видання підсумувало най-
більш актуальні відповіді міністра.

Скільки 
вакцинованих і як 
справи з колективним 
імунітетом

За словами Віктора Ляшка, зараз 
Україна вийшла на рівень мільйон 
щеплень на тиждень.

«На сьогодні в Україні зробили 
8 млн 300 тисяч уколів, тобто вже 
понад 5 млн людей отримали перше 
щеплення і більш як 3 млн отрима-
ли повноцінне. Якщо ми говоримо 
в цілому по відсотках на доросле 
населення, то ми говоримо, що 
близько 14% дорослого населення 
провакциновані принаймні однією 

дозою», — зазначив журналістам 
Віктор Ляшко.

З його слів, такого показника 
недостатньо, щоб сформувати ко-
лективний імунітет.

«Потрібно вакцинувати щонай-
менше 70%, а в ідеалі — 90% насе-
лення для того, щоб вірус не мав 
шансу поширюватись в Україні. 
Водночас розуміємо, що вакцина 
в першу чергу призначена для за-
хисту людини від тяжкого перебігу 
та від госпіталізації. Вакцинація не 
зупинить захворювання повністю, 
але допоможе нам мінімізувати 

складні випадки перебігу хворо-
би та не закриватися на жорсткі 
карантини», — повідомив Ляшко.

Відтак закликав кожного сві-
домого громадянина зробити 
правильний вибір і на користь 
щеплення — щоб захистити себе 
і допомогти країні справитись із 
пандемією.

Як працюватимуть 
школи з 1 вересня

«Ми підготовлені до 1 вересня, 
країна зараз у „зеленій“ зоні, а тому 

діти підуть до школи у звичному 
режимі. Далі, якщо будуть укладен-
ня чи зростання кількості хворих, 
і країна перейде на інший рівень, 
будуть працювати тільки ті школи, 
в яких понад 80% вакцинованих пе-
дагогів», — наголосив Віктор Ляшко.

Він також згадав про те, що поки 
що держава не має вимог щодо 
антиковідної вакцинації дітей.

«Рівень захворюваності серед 
осіб від 0 до 18 років не перевищує 
8,5%. Сьогодні немає чіткої динамі-
ки, що вірус „Дельта“ вражає дітей 
більше, тому будемо дозволяти 
роботу шкіл за умови пріоритет-
ної вакцинації лише педагогів. 
Хоча інструкції деяких виробників 
вакцини вже дозволяють робити 
щеплення підліткам від 12 років. 
Наразі над цим працюємо», — під-
креслив він.

Також зі слів Ляшка, школи, 
в яких вакциновано близько 80% 
вчителів, зможуть брати участь 
у розіграші комп’ютерних класів.

Які будуть привілеї 
для вакцинованих 
під час локдану

М і н і с т р  о х о р о н и 
здоров’я повідомив, що люди 
з сертифікатами вакцинації про-
ти коронавірусу зможуть відвід-
увати публічні місця навіть у разі 
локдауну.

«Будуть запроваджуватися ка-
рантинні обмеження, але певні 
сфери економіки зможуть пра-
цювати навіть у червоному рів-
ні епідеміологічної небезпеки. 
Наприклад, кінотеатри зможуть 
працювати, якщо колектив кіноте-
атру буде вакцинований і люди, які 
будуть приходити до нього, будуть 
показувати COVID-сертифікат», — 
повідомив Ляшко.

Зі слів міністра, привілеї для 
вакцинованих Україна буде пе-

реймати від інших країн, які вже 
напрацювали правила.

«У Франції, у Німеччині сьогодні 
пропрацьовуються різні варіанти. 
Нам буде простіше, ми можемо бра-
ти досвід країн ЄС і США — поди-
витись, що спрацьовує, що не спра-
цьовує, щоб вибрати оптимальний 
варіант», — підсумував Ляшко.

***
Як писало наше видання, ке-

рівництво КМДА та МОЗу презен-
тувало мультимедійні інсталяції, 
які розповідають про переваги 
щеплення від коронавірусу. Кон-
струкції встановили навпроти ад-
мінбудівлі Київради та вздовж алеї 
у Маріїнському парку.

«На сьогодні Київ є безза - 
перечним лідером по темпах 
вакцинації в Україні. У столиці 
вже зроблено понад 1,2 мільйона 
щеплень. Першою дозою щепле-
но понад 700 тисяч осіб, дві дози 
отримали майже мільйон киян. Ми 
нарощуємо наші темпи і працюємо 
над тим, щоб максимально опе-
ративно вакцинувати населення 
і захисти від небезпечних штамів, 
які вже є на території України», — 
зазначила у середу, 25 серпня, жур-
налістам заступниця голови КМДА 
Ганна Старостенко.

У місті нагадують, що сьогодні 
вакцинуватися у столиці можна 
у 22 центрах масової вакцина-
ції: у Центрі вакцинації проти 
COVID-19, створеному на базі Між-
народного виставкового центру, 
а також у 21-му міні-вакциналь-
ному центрі у кожному районі, які 
працюють на вихідних. Окрім того, 
вакцинуватися можна у кабінетах 
щеплень у медзакладах охорони 
здоров’я первинної ланки. Заре-
єструватися на щеплення онлайн 
можна через сервіс helsi.me.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Кияни вже 
віддали понад 
176 тисяч голосів 
за проєкти 
Громадського 
бюджету

За тиждень від початку голосу-
вання Громадського бюджету 
активні кияни віддали 176 721 

голос за міські проєкти. З них 23% — 
через застосунок «Київ Цифровий».

«Збільшіть шанси на перемогу 
ваших обранців: у застосунку ви 
можете ділитися проєктами за до-
помогою QR-кодів та долучати до 
голосування друзів», — нагадує ко-
манда застосунку «Київ Цифровий».

Якщо просканувати QR-код про-
єкта камерою смартфона, користу-
вачі застосунку одразу опиняться 
на екрані з деталями проєкту та 
зможуть проголосувати. Тим, хто 
не зареєстрований в застосунку, 
потрібно буде спочатку завантажи-
ти його, та після авторизації вони 
автоматично потраплятимуть на 
екран для голосування. Щоб від-
крити QR-код на екрані для ска-
нування, достатньо натиснути на 
його позначку під описом проєкту.

Щоб скористатися сервісом го-
лосування в застосунку, необхідно 
завантажити останню версію «Київ 
Цифровий» для iOS або Android.

Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій також 
нагадує, як віддати свій голос за 
міський проєкт у «Київ Цифровий»:

Підключити у застосунку Bank 
ID. Це необхідно для підтвердження 
особи, щоб голосування проходи-
ло чесно.

Натиснути у меню К → Елек-
тронна демократія → Громад-
ський бюджет.

Вибрати проєкт у переліку та 
віддати голос.

Підтримати можна до 10 проєк-
тів — по одному в кожній тематиці. 
У застосунку зберігатиметься пере-
лік обраних проєктів, щоб зручно 
слідкувати за кількістю голосів на 
їхню користь.

«Київ Цифровий» — застосунок, 
що об’єднав головні міські сервіси. 
Наразі користувачам уже доступні: 
поповнення транспортної карти, 
QR-квитки, оплата паркування, 
сплата штрафів, повернення ева-
куйованої автівки з QR-кодом 
і Громадський бюджет.

Нагадаємо, цього року до го-
лосування допущено 951 проєкт 
Громадського бюджету-6 на суму 
понад 592 млн грн. На реалізацію 
успішних проєктів у 2022 році 
планують виділити 200 млн грн. 
Віддати свої 10 голосів за найкращі 
проєкти ГБ-6 кияни зможуть до 15 
вересня — до Міжнародного дня 
демократії.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У КМДА розповіли про розвиток 
велоінфраструктури столиці
У Києві продовжують облаштовувати велосипедну інфраструктуру міста, 
яка незабаром має перетворитись на загальну веломережу.

Як розповів заступник голо-
ви КМДА Олександр Густєлєв, 
у громадському просторі більшої 
ваги набувають пішоходи та вело-
сипедисти, відповідно необхідно 
створювати єдину веломережу 
Києва, поступово об’єднуючи усі 
вулиці велодоріжками. Про це по-
відомляється на сайті КМДА.

«Потреби пішоходів та велосипе-
дистів набувають усе більшої ваги 
у громадському просторі столиці. 
Важливо, що велосмуги та вело-
доріжки на окремих вулицях на 
сьогодні уже з’єднуються між со-
бою, поступово створюючи єдину 
велосипедну мережу», — сказав він.

За його словами, відповідно зрос-
тає і кількість вулиць із влаштова-
ною велоінфраструктурою.

«Лише за останній час „своїми“ 
для велосипедистів стали вулиці 
Олеся Гончара, Героїв Севастополя 
і Гарматна. Так, велосмуга на вул. 
Олеся Гончара приєдналась до на-
явних велосмуг на вулицях Ярославів 
Вал і Рейтарській, і таким чином 
разом із велоінфраструктурою на ву-
лицях Коцюбинського, Липинського 
і Золотоворітській наразі вже ство-
рено з’єднану велосипедну мережу 
між площею Перемоги, Львівською 
площею, Золотими Воротами та 
вулицею Велика Житомирська», — 
розповів Олександр Густєлєв.

Окрім того, нещодавно на регу-
льованому перехресті вулиць Олеся 
Гончара та Ярославів Вал була вла-
штована перша у столиці лівопово-
ротна велосипедна зона очікування 
з віднесеною вперед стоп-лінією, що 
покращує видимість велосипедистів 
під час поворотів ліворуч, перела-
штування та маневрів на перехресті.

Заступник голови КМДА також за-
значив, що нові велосмуги з’явилися 
і на житловому масиві Відрадний: на 
вулиці Гарматній роботи заверше-
но — наявну велосмугу продовжили 
до проспекту Любомира Гузара. 
А на вулиці Героїв Севастополя, де 
окрім велосмуги влаштували острів-
ці безпеки, — роботи з нанесення 
дорожньої розмітки попереду.

«Велосипедні смуги завдовжки 
1,6 км на вул. Героїв Севастополя 
та 1 км на вул. Гарматній сполучать 
б-р Вацлава Гавела з велосипедною 
доріжкою на просп. Любомира Гуза-
ра, яким проходить магістральний 
велосипедний маршрут «Борщагів-

ка — Центр». Таким чином у цьому 
районі в єдину веломережу поєдна-
ються просп. Любомира Гузара, вул. 
Героїв Севастополя, вул. Академіка 
Стражеска, вул. Академіка Білецько-
го та вул. Гарматна», — поінформував 
Олександр Густєлєв.

Також завершуються роботи 
з будівництва велосипедної доріжки 
на вулиці Борщагівській між Інду-
стріальним та Повітрофлотським 
шляхопроводами.

А цими вихідними також були за-
вершені роботи з влаштування дво-
сторонньої велосипедно-пішохідної 
доріжки довжиною 2,4 км на вул. 
Сім’ї Кульженків в Оболонському 
районі. Як і на вулиці Героїв Севасто-
поля, роботи з підвищення безпеки 
дорожнього руху на цій вулиці про-
водились комплексно — влаштована 
не тільки велоінфраструктура, а й 
три нові острівці безпеки.

У найближчих планах влаштуван-
ня велосипедних смуг на вулицях 
Григорія Сковороди і Стрітенській — 
там вже встановлені дорожні знаки 
та найближчим часом буде нанесена 
дорожня розмітка. Також для зруч-
ності велосипедистів у всіх районах 
Києва продовжують встановлювати 
велопарковки.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Повідомлення
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
та Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2020 № 213 «Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення» 
на підставі рекомендацій Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 08.07.2021 № 077 3334) та Де-
партаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 13.07.2021 № 061-7661/08.01) оприлюднює Рішення про нездійснення 
стратегічної екологічної оцінки незначних змін до «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.

РІШЕННЯ
про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до «Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2021–2023 роки», щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка

Критеріям так/ні
Висновки, викладені у рішеннях, зазначених у пункті 5 Критеріїв, 

затверджених наказом Міндовкілля України  
від 28.10.2020 № 213

Спосіб врахування  
висновків  

та обґрунтування

1
Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої 
у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля

Ні
Виконання змін не передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, 
не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законо-
давством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Враховані повністю

2

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного 
планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності; 
місця провадження (розташування); умов здійснення діяльності; виділених природних та/
або матеріальних ресурсів.

Ні

Виконання змін не передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі 
державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: характеристики та розміру 
(масштабів) здійснення діяльності; місця провадження (розташування); умов 
здійснення діяльності; виділених природних та/або матеріальних ресурсів

Враховані повністю

3
Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного 
планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких 
змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

Ні
Виконання змін не передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі 
державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля 
та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

Враховані повністю

4
Зміни вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій з природоохорон-
ним статусом: територій та об'єктів природно-заповідного фонду; екологічної мережі, 
Смарагдової мережі.

Ні
Виконання змін не передбачає ймовірних наслідків для територій з при-
родоохоронним статусом: територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду; екологічної мережі, Смарагдової мережі

Враховані повністю

5
Зміни впливають на інші пов'язані документи державного планування, які приймаються на 
виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з ураху-
ванням критеріїв, визначених у пункті 7 цих Критеріїв

Ні

Зміни не впливають на інші пов'язані документи державного планування, 
які приймаються на виконання документа державного планування, до якого 
вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 7 
цих Критеріїв

Враховані повністю

6
Виконання зміни до документа державного планування може погіршити наявні екологічні 
проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа 
державного планування

Ні
Виконання зміни до документа державного планування не може погіршити 
наявні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я насе-
лення, які стосуються документа державного планування

Враховані повністю

7

Виконання змін ймовірно матиме значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я 
населення з урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та зворотності наслідків; куму-
лятивного характеру наслідків; транскордонного характеру наслідків; ризиків для здоров'я 
людей та довкілля (наприклад, викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення 
наслідків (географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають впливу); 
наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний статус на національному 
або міжнародному рівні.

Ні

Виконання змін не матиме значних наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров'я населення з урахуванням: ймовірності, тривалості, частоти та 
зворотності наслідків; кумулятивного характеру наслідків; транскордонного 
характеру наслідків; ризиків для здоров'я людей та довкілля (наприклад, 
викликаних аваріями); розмірів та просторового поширення наслідків 
(географічна територія та чисельність населення, які ймовірно зазнають 
впливу); наслідків для територій або ландшафтів, які мають охоронний 
статус на національному або міжнародному рівні.

Враховані повністю

8
Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які передбачалося вжити 
для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа 
державного планування

Ні
Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, які перед-
бачалося вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних 
наслідків виконання документа державного планування

Враховані повністю

9
Зміни вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення 
моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров'я населення

Ні
Зміни не вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбаче-
них для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Враховані повністю

Враховуючи рекомендації Управління екології та природних ресурсів (лист від 08.07.2021 № 077-3334) та Департаменту охорони здоров'я КМДА (13.07.2021 № 061-7661/08.01) щодо необхідності здійснення 
стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документу державного планування - 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 (далі - Проєкт), щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, прийнято рішення не здійснювати стратегічну екологічну оцінку зазначених змін 
Проєкту через те, що наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, залишаються без змін

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО СВІТ»» повідомляє, що 
тарифи на комунальні послуги з постачання теплової 
енергії для розрахунків з населенням та іншими спо-
живачами розраховані згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.04.2019 № 291 та надані до 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для встановлення 
(повний перегляд). Тарифи на ці послуги для ТОВ 
«КОМПАНІЯ «ТЕПЛО СВІТ»» встановлюються вперше.

Структура розрахованих тарифів на послуги з 
постачання теплової енергії

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО СВІТ»» для здійснення 
розрахунків з населенням, бюджетними установами, 
іншими споживачами (зазначити необхідну категорію)

(заповнюється окремо для кожної категорії спо-
живачів, окремо по кожному будинку в разі наявності 
автономних систем опалення та/або індивідуальних 
теплових пунктів, окремо з урахуванням/без ураху-
вання витрат на утримання та ремонт центральних 

теплових пунктів в залежності від порядку формування 
тарифу на теплову енергію)

Найменування

Плановий тариф,  
грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

Населення 1 814,42 2 177,31
Інші споживачі 2 803,2 3 363,84

Діючі тарифи відшкодовують 4% собівартості.
Необхідність встановлення тарифів викликана 

наміром ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО СВІТ» провадити 
господарську діяльність з виробництва, транспор-
тування та постачання теплової енергії для надання 
послуги з постачання теплової енергії споживачам.

Зауваження та пропозиції приймаються про-
тягом 7 календарних днів з дня виходу оголошен-
ня за адресою: м.Київ, вул. Рибальська, буд.22,  
тел./факс +380672443214.

Т О В  « Т Е Р РА  П Р О Е К Т »  
03 вересня 2021 р. о 10:00 буде 
проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Фатєєвій К.О. за 
адресою: пров. Березневий, 5а 
у Дарницькому районі м. Києва.

Просимо суміжних земле-

користувача: Кондрацьку Ірину 
Іванівну (кадастровий номер 
8000000000:90:241:0130) або 
Вашого уповноваженого пред-
ставника, бути присутніми для 
погодження акту прийомки-пе-
редачі межових знаків на збе-
рігання.

Загублений диплом серія КВ №47718525 за напрямом підготовки «Міжнародні 
відносини» Київської гуманітарної академії від 15.01.2015 р., вважати недійсним.

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про повну загальну середню освіту №836734 
від 29.06.1992 року, та диплом кваліфікованого робітника №836734 від 29.06.1992 року, 
виданий СПТУ-23 м. Києва, на ім'я Поліщук Олег Анатолійович.

Навпроти Софійського собору відкрили оновлений Литовський сквер
Мер столиці Віталій Кличко спільно з офіційними представниками Литви 
відкрив після капремонту Литовський сквер, що розташований навпроти 
Софійського собору.

Зокрема, там відремонтували 
фонтан: довгий час він не функ-
ціонував, частина елементів була 
відсутня, деякі були пошкоджені. 
У понеділок, 23 серпня, відбулось 
офіційне відкриття затишного 
простору для відпочинку прямо по-
серед шумних вулиць і туристичних 
маршрутів.

«Сьогодні ми відкриваємо після 
оновлення чергову зелену зону 
в центрі Києва — Литовський сквер. 
Хоч сквер і невеликий за своєю 
площею, проте він особливий 
своїм розташуванням, адже зна-
ходиться навпроти Софійського 
собору. Працювали над концеп-
цією оновлення скверу спільно 
із литовськими архітекторами. 
Центральним елементом зеленої 
зони стала дерев’яна лава-тераса, 
яка формами нагадує бурштин 
або литовські дюни на узбережжі 
Балтійського моря. Лава має деко-
ративне вечірнє підсвічування», — 
сказав Віталій Кличко.

Територію скверу огородили 
антипаркувальними стовпчиками, 
щоб убезпечити зону відпочинку 
від заїзду автомобілів.

У відкритті оновленої зеленої зони 
в центрі Києва взяли участь заступник 
голови Сейму Литовської Республі-
ки Йонас Ярутіс, Міністр оборони 
Арвідас Анушаускас, посол Литви 
в Україні Вальдемарас Сарапінас, 
депутат Сейму Емануеліс Зінгеріс 
і представники литовської діаспори.

«Традиція дружби та співробіт-
ництва Литви та України продовжу-
ється відновленням Литовського 
скверу. Скульптура «лавка» у сквері 
багато років запрошуватиме киян 
зупинитися, перепочити в тіні дерев 
і поміркувати про спільність наших 
країн. Міцні зв’язки литовців та 
українців не розірвуться, доки ми 
пам’ятаємо і цінуємо нашу спіль-
ну історію, залишаємося вірними 
ідеалам свободи і разом прямуємо 
до важливих для нас цілей. Бажаю, 
щоб сквер дружби України та Литви 

ще довго запрошував майбутні 
покоління до нових, спільних про-
єктів», — сказав Йонас Ярутіс.

Нагадаємо, від початку року 
в столиці відкрили після капремонту 
Наводницький парк у Печерському 
районі та облаштували там фонтан, 
другу чергу Пейзажної алеї та сквер 
в центрі міста — на Володимирсько-
му проїзді, 2, що між Михайлівською 
та Софійською площами. Також до-
будували парк «Троєщина». Невдовзі 
відкриють після капремонтів парк 
біля озера Тельбін у Дніпровському 
районі та фітнес-парк «Озеро Ле-
бедине» в Дарницькому.

Загалом за останніх кілька років 
у Києві оновили близько 500 парків 
і скверів. Така ж кількість зелених 
зон отримали статус парку чи скве-
ру. Також відкрили в столиці 10 
нових фонтанів та сім капітально 
відремонтували.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс 
на заміщення посади директора 
Публічної бібліотеки імені Лесі 
Українки для дорослих м. Києва.

Кваліфікаційні вимоги: вища осві-
та, стаж роботи у сфері культури не 
менше трьох років, володіння дер-
жавною мовою та здатність за своїми 
діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем вико-
нувати відповідні 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 ро-
боти, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний 

номер телефону та адресу електро-
нної пошти чи іншого засобу зв’язку, 
відомості про наявність чи відсутність 
судимості; копія документа, що по-
свідчує 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 Публічної 
бібліотеки імені Лесі Українки для до-
рослих м. Києва на один і п’ять років.

Документи приймаються по 24 
вересня 2021 року до 15.45 включ-
но 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 20 ве-
ресня 2021 року включно приймає 
пропозиції щодо кандидатів до скла-
ду конкурсної комісії від громадських 
організацій у сфері культури відповід-
ного функціонального спрямування.
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У Києві сім видатних українців отримали 
відзнаки «Національна легенда України»

Президент України Володимир 
Зеленський започаткував нову 
державну відзнаку «Національна 
легенда України». На урочистій 
церемонії у подвір’ї Маріїнського 
палацу перші сім відзнак отримали 
поет Юрій Рибчинський, художник 
Іван Марчук, футболіст Олег Бло-
хін, хореограф Мирослав Вантух, 
балерина Олена Потапова, співачка 
Софія Ротару. Також посмертно 
звання «Національна легенда Укра-
їни» удостоєний Мирослав Скорик.

«Щороку ми будемо відзначати 
наших видатних співвітчизників, 
що досягли вершин у галузі куль-
тури, спорту, науки. Сьогодні перші 
відзнаки отримали сім видатних 
українців, сім великих імен, сім на-

ціональних легенд», — зазначив на 
церемонії нагородження Президент.

«Україна має сотні легенд. Усі 
вони будуть вшановані Україною. 
Ця премія відбуватиметься що-

року, і щороку, як і цьогоріч, від 
себе та від імені нашої держави, 
вклоняючись, казатиму вам «Дя-
кую»! Дякую кожному з вас. Слава 
вам! Слава Україні!» — підкреслив 
Володимир Зеленський.

Згідно з положенням про нову 
державну відзнаку «Національна 
легенда України», відзнака виго-
товляється із золота та має вигляд 
стилізованої квітки, пелюстки якої 
покриті синьою та жовтою емаллю. 
У центрі нагороди міститься ре-
льєфне зображення Знака Княжої 
Держави Володимира Великого.

Цієї нагороди удостоюються гро-
мадяни України, а також іноземці та 
особи без громадянства за особисті 
заслуги у становленні незалежної 
України, зміцненні її державності, 
захисті Вітчизни та служінні укра-
їнському народові, вагомий внесок 
у розвиток національної економіки, 
науки, освіти, культури, мистецтва, 
спорту, охорони здоров’я, а також за 
активну благодійну та громадську 
діяльність.

Нагородження відзнакою «На-
ціональна легенда України» здій-
снюється указом Глави держави що-
річно з нагоди Дня Незалежності.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Зрушити «Мрію»: під Києвом силачі 
встановили унікальний рекорд 
із найбільшим літаком в світі
Богатирі присвятили 
рекорд 30-літтю 
Незалежності України.

26 серпня, на аеродромі «Ан-
тонов» вісім українських атле-
тів встановили світовий рекорд 
з перетягування найбільшого у світі 
вантажного літака Ан-225 «Мрія». 
Про це повідомляють на офіцій-
ній сторінці у Фейсбук Федерації 
стронгмену України.

«Вісім найсильніших богатирів 
України зрушили „Мрію“ з місця 
і протягли на 4,30 метрів за 1,13 
хв.! Рекорд присвятили 30-літтю 
Незалежності України», — йдеться 
у повідомленні.

Вага літака разом із паливом — 
330 тонн. Українським богатирям 
вдалося здвинути його з місця 
з першої спроби.

Стронгменами, яким підко-
рилася «Мрія» виявились: Сергій 
Конюшок, Олександр Лашин, Бог-
дан Ксенчук, Денис Дубровський, 
Сергій Пономарьов, Володимир 
Рекша, Денис Бережник та Віталій 
Герасимов.

Відомо, що напередодні рекорду 
силачі здійснили 7 тренувань під 
керівництвом Василя Вірастюка. 
Світовий та український рекорди 
зафіксували представники На-
ціонального реєстру рекордів 
України!

Великі розміри «Мрії» — не єдина 
перевага літака. Одна з головних 
особливостей — можливість перево-
зити нестандартні вантажі. В активі 
Ан-225 — перевезення бульдозерів 
і тягачів для ліквідації наслідків 
землетрусу на Гаїті, техніки для 
боротьби з нашестям сарани, трам-
ваїв, електростанції і навіть живих 
жирафів.

За час експлуатації «Мрія» вста-
новила майже 500 авіаційних ре-
кордів, з них — 240 світових. Ось 
лише кілька прикладів: 

11 вересня 2001-го «Мрія» 
підняла в небо рекордну вагу — 
253,8 тонни, а рекордний комерцій-
ний вантаж літак перевіз 16 червня 
2004 року. Тоді «Мрія» доставила 247 
тонн будівельної техніки з Праги 
до Ташкента;

11 серпня 2009-го Ан-225 привіз 
з Франкфурта в Єреван найважчий 
в історії авіації моновантаж — гене-
ратор, який транспортували разом 
із спеціальною рамою. Загальна вага 
вантажу — 187,6 тонн. Ці перевезення 
увійшли до Книги рекордів Гіннесса;

ще один рекорд «Мрії» — під-
йом на висоту 10 150 метрів цілої 
картинної галереї — 500 робіт 120 
художників. Він був встановлений 
27 вересня 2012 року під час авіаса-
лону «Авіасвіт-XXI» та також зафік-
сований у Книзі рекордів Гіннеса.

До слова, «Мрія» брала участь 
у військовому параді під час Дня 
Незалежності. Над Хрещатиком 
літак пройшов на висоті 400 метрів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Дніпровському 
районі встановили 
«Дерево життя»

Біля Дніпровської РДА урочисто 
відкрили арт-інсталяцію «Дерево 
життя». Встановлення нового арт-
об’єкту приурочено відзначенню 
30-ї річниці Незалежності України.

Як зазначив голова Дніпров-
ського району Ігор Щербак, від-
криваючи об’єкт, нова інсталяція 
біля будівлі Дніпровської рай-
держадміністрації (бульв. Праці, 
1/1) — своєрідний відкритий про-
стір, де кожен мешканець зможе 
сфотографуватися та спокійно від-
почити, адже експозиція створена 
з екологічно-чистих матеріалів — 
натуральної деревини та квітів.

«Дерево життя — модель Всесвіту, 
людини, родини. Символ безсмер-
тя, безкінечності. Те, що об’єднує 
минуле, теперішнє та майбутнє. 

З давніх часів в Україні Дерево 
життя відтворювали в орнаментах 
вишивки, різьбленні по дереву, ма-
люнках на кераміці та у церковних 
розписах. Навіть зустрічається 
„особливе“ дерево в біблійній книзі 
Буття», — відзначив Ігор Щербак.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У столиці створили 
мурал, присвячений 
рятувальникам
Будівлю рятувальників Шевченківського райо-
ну прикрасили муралом, який вважається най-
більшим стінописом, намальований дівчатами. 

На будівлі Шевченківського ра-
йонного управління ДСНС України 
створили тематичний мурал. Його 
намалювали митці як подарунок 
від творчої спільноти столиці до 
Дня рятувальника, який відзна-
чають 17 вересня. Про це повідо-
мляють у Шевченківській районній 
державній адміністрації.

Мурал знаходиться на території 
режимного об’єкту, тому повністю 
побачити його можна тільки на 
фото. У адміністрації пояснюють, 
що на муралі зображений рятуваль-
ник, як люблячий батько не тільки 
власних дітей, але і десятків тих, 
кому він подарував друге життя. 
Частина мурала на торці будівлі 
являє рідного тата, фасад — другого 
батька, для врятованих.

«Шевченківський район став 
одним із перших районів, де під-
тримали створення перших муралів, 

що внаслідок стало столичним трен-
дом, візитівкою міста та кожного 
району. І цей тематичний мурал 
став також естетичною прикрасою 
для відомчої будівлі, де працюють 
наші супергерої — рятувальни-
ки», — прокоментував голова Шев-
ченківської райдержадміністрації 
Олег Гаряга.

Фарби й витратні матеріали взя-
ла на себе школа, робота художників 
була волонтерською, а забезпечення 
доступу до стіни й супровід робіт на 
висоті взяли на себе адміністрація 
Києва і київська ДСНС.

За інформацією авторів проєкту, 
це найбільший мурал, намальова-
ний дівчатками. 100 квадратних 
метрів вони малювали вручну 
валиками по сітці.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


