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У Києві встановлять 
пам’ятник Іванові Франку: 
відбулося освячення 
каменю на місці 
майбутнього будівництва

«Паління посилює 
симптоми COVID-19», — 
столичний медик  
Отто Стойка

500 тисяч гривень 
за перемогу: в столичній 
мерії нагородили 
олімпійців 

Майже 700 півників 
в оселі: на Київщині 
жінка зібрала  
незвичайну колекцію
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Асоціація міст України стурбована тарифами 
на газ та закликає державу втрутитися у ситуацію
В АМУ пропонують конкретні кроки, 
які допоможуть населенню без захмарних 
витрат пережити опалювальний сезон.

Вже наступного місяця стартує 
опалювальний сезон. Втім, ціна 
на газ, як наголошують в Асоціації 
міст України (АМУ), суттєво від-
різняється від торішньої. Такі ці-
нові гойдалки можуть спричинити 
зрив опалювального сезону. Відтак, 
АМУ назвала способи вирішення 
проблем, пов’язаних із подорож-
чанням газу для населення та бю-
джетної сфери.

«Наближається опалювальний 
сезон, у якому ціна газу збільшуєть-
ся з 4 до 7,6 грн для населення та з 7 
до 20 грн за 1 куб. м для бюджетної 
сфери. До цього ще додається вар-
тість розподілу газу та інші витрати. 
Всі розуміють, що у людей немає 
коштів, аби оплачувати такі високі 
тарифи», — зазначив мер Києва та 
голова АМУ Віталій Кличко.

Щоб зберегти ціни на рівні ми-
нулого року, на місцеві бюджети 
ляже додаткове навантаження.

«Збереження тарифів на рівні 
минулого опалювального сезону 
для населення та бюджетної сфери 

потребуватиме від органів місце-
вого самоврядування додатково 
величезну суму — 25 млрд грн», — 
зазначив Кличко.

Для того, щоб не допустити зрив 
опалювального сезону, в Асоціації 
вважають за необхідне негайно від-
новити можливість теплопостачан-
ня у 59 громадах, розблокувавши 
рахунки підприємств, арештовані 
через заборгованість за природний 
газ та його розподіл.

Також варто усунути дискри-
мінаційні норми в договорах на 
постачання природного газу. Зо-
крема, терміни оплати за спожитий 
природний газ повинні збігатися 
з термінами оплати населенням за 
послуги теплопостачання. Тобто 
виключити передоплату чи аван-
сові платежі.

Важливо також зафіксувати ціну 
природного газу для бюджетних 
установ до кінця опалювального 
сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб. м. 
В АМУ також просять спрямувати 
субвенцію з держбюджету місцевим 

бюджетам на погашення різниці 
в тарифах за період 2016–2021 роки 
в обсязі 37 млрд гривень.

«Потрібно визначити справед-
ливий, прозорий і єдиний механізм 
компенсації для усіх громад — не 
„бартером“, а грошима. Бо не можуть 
деякі міста отримати компенсацію 
в якомусь вигляді (фінансуванням 
певних об’єктів, наприклад), а інші — 
ні. Тарифи вдарять абсолютно по 
всіх, і ми повинні подбати про всі 
громади та їх мешканців», — на-
голосив Віталій Кличко.

Раніше наше видання повідом
ляло про те, що Києву загрожує 
зрив опалювального сезону че-
рез космічні ціни «Нафтогазу». 
Минулого тижня столичні тепло-
вики мітингували під стінами 
господарського суду з вимогою 
дозволити купувати газ напря-
му в «Укргазвидобування» без 
посередника «Нафтогазу», який 
суттєво завищує ціни.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У кожному районі столиці перевірять 
готовність житлових будинків до зими
Комунальні підприємства столиці посилено готують житловий фонд до зими.

Нині влада міста перевіряє, на-
скільки якісно проведена робота. 
Зокрема, представники КМДА про-
інспектували будинки на вулиці 
Туполєва на Нивках, адже саме 
звідси надходить велика кількість 
скарг на неналежне утримання 
будинків.

Заступник голови КМДА Пе-
тро Пантелеєв акцентує: його не 
цікавить паперова чи «фейсбуч-
на» статистика готовності райо-
нів до зими, а тільки факти. Тому 
посилена перевірка чекає на всі 
райони столиці — її проведуть 
в індивідуальних теплових пунк-
тах будинків, на електрощитових, 
горищах, підвалах.

«Ми не їздимо на об’єкти, де все 
в порядку, а аналізуємо скарги, 
звернення киян до міських кол
центрів. Їх опрацьовує й Управління 
(інспекція) самоврядного контролю 
КМДА, й ми виїжджаємо туди, де 
є проблеми. Що ми побачили зараз 
на Туполєва: до деяких будинків 
не дійшли ті, хто мав виконувати 
підготовку до холодів та регла-
ментні роботи. Не зроблені прості 
речі — прибирання у підвалах та 
на горищах, не полагоджене освіт-
лення. Це хронічна проблема серед 
житловиків. У них є місяць на те, 
щоб всі такі дрібні проблеми, які на-
віть не потребують великих грошей, 

усунути», — відзначає заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголошує, що запорукою 
якісної підготовки житлового фон-
ду, зокрема, є постійний і жорсткий 
контроль влади за якістю роботи 
комунальників. Тому інспекції 
в місті триватимуть, а через мі-
сяць будуть зроблені організаційні 
висновки.

«Підготовка будинків до холо-
дів — це відповідальність Керую-
чих компаній районів. Мешканці 
сплачують за утримання будинку 
й утримання прибудинкової те-
риторії чималі кошти, і такі про-
сті речі, як санітарне утримання 

та підготовка до зими, повинні 
виконуватися. Будемо жорстко 
вимагати виконання зобов’язань 
жеків перед мешканцями», — по-
яснює Петро Пантелеєв.

Конкретно по двох перевірених 
будинках по вулиці Туполєва — 
№16Д та 22 — заступник голови 
КМДА констатував, що нині їх стан 
не є задовільним. Не вистачає спе-
ціального обладнання на теплових 
вузлах, яке необхідне, щоби взимку 
спеціалісти могли контролювати, 
яка температура теплоносія на 
будинок подається та під яким 
тиском, а відтак, розуміти при-
чину тих чи інших проблем, які 

можуть виникнути. Є зауваження 
і до санітарного стану будівель.

«Ми зафіксували, що будинкові 
лічильники тепла нові, працює мо-
дем, який передає в режимі онлайн 
показники споживання теплової 
енергії. Вони відбиваються для 
кожного будинку Києва й стежити 
за ними можна через сайт TEPLO.
org.ua. Тобто з нарахуваннями меш-
канцям оплати за лічильником за 
спожите тепло проблем немає. А от 
в разі спірних моментів — перегріву 
чи недогріву у будинку, фахівцям 
вкрай важко буде з’ясувати причину 
негараздів через відсутність моно-
метрів й термометрів», — сказав 
заступник голови КМДА.

Загалом, за даними Депар-
таменту житловокомунальної 
інфраструктури КМДА, наразі 
місто підготувало опалювальну 
інфраструктуру житлових будин-
ків на 80%.

Загальний розмір коштів на під-
готовку паливноенергетичного 
комплексу до морозів у цьому році 
складає 268,02 млн грн.

Із цих коштів на підготовку 
саме будинків до зими витрачено 
126,56 млн грн від запланованих 
157,58 мли грн, що становить 80%.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Президія Асоціації міст України підготувала звернення  
до керівництва країни. Фото КМДА

Петро Пантелеєв перевірив стан підготовки до зими на Нивках. 
Фото Михайла Криволапова КМДА
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У Києві відкрили інформаційну 
таблицю на місці майбутнього 
пам’ятника Івану Франку

Встановлення пам’ятника 
була мрією Ролана Фран-
ка — останнього Франкового 

онука, який всього кілька тижнів 
не дожив до цієї події.

У центрі Києва відбулась це-
ремонія відкриття і освячення 
інформаційної таблиці на місці 
спорудження скульптурної ком-
позиції Іванові Франку.

Серед присутніх були представ-
ники міської влади, члени родини 
Івана Франка, а також священники 
Української грекокатолицької 
церкви та Православної церкви 
України, які освятили символіч-
не місце.

«Сьогодні на перехресті улиці 
Інститутської і Липської закла-
ли камінь, де найближчим часом 
встановлять пам’ятник великому 
українцю, якого знають у всьому 
світі. Це була мрія його онука, Ро-
лана Франка, з яким я був особисто 
знайомий, але, він, на жаль, не до-
жив до цього дня. Тож, ми маємо 
зробити все, щоб видатні українці, 
які зробили великий внесок в нашу 
державу і любили Україну, були 
вшановані», — зауважив на від-
критті київський міський голова 
Віталій Кличко.

Мер зазначив, що наразі про-
водиться конкурс, за результами 
якого оберуть найкращий проєкт 

композиції. Тому орієнтовно про-
тягом року скульптурна композиція 
має бути встановлена.

Її зведе «Міжнародний Фонд Іва-
на Франка» на місці демонтованого 
у рамках декомунізації пам’ятника 
радянському партійному діячеві 
Дмитру Мануїльському.

«У Києві нарешті визначили місце 
для повноформатної скульптурної 
композиції Івану Франку — не лише 
як письменнику і поету, але і як вче-
ному, мислителю, державотворцю 
і одному із фундаторів української 
державності, — підкреслив директор 
«Міжнародного фонду Івана Фран-
ка» Ігор Курус. — Це знакове місце 
в урядовому кварталі столиці, адже 
поруч стоїть пам’ятник Пилипу 
Орлику — автору першої Конститу-
ції. Впевнений, що памятник буде 
одним із найкрасивіших у Києві».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

На Оболоні зібрали 9 літрів крові від волонтерів
До здачі крові долучились 20 мешканців, кожен з яких віддав по 450 мл.

Впродовж трьох років щомі-
сяця Київська міська організація 
Червоного Хреста України спільно 
з Київським міським центром крові 
організовує благодійну акцію «День 
донора».

Зокрема, у середу, 8 вересня, за 
сприяння Департаменту суспільних 
комунікацій «День донора» від-
бувся у стінах відкритого громад-
ського простору VCENTRI HUB, що 
на Оболоні (вулиця Оболонський 
проспект, 22А). До слова, тут вперше 
здають кров.

«Три місяці тому ми відкрили 
двері Оболонського VCENTRI HUB. 
Але за цей час вже встигли провести 
понад 60 заходів: від методичних 
рекомендацій для розвитку міста 
до навчання людей старшого віку 
комп’ютерної грамотності. Чи по-
яснювали, як вигідніше оплачува-
ти комунальні послуги. Сьогодні 
двері хабу відкриті для усіх охочих 
врятувати життя — здати кров», — 
зазначив «Вечірньому Києву» ди-
ректор Департаменту суспільних 
комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Він також підкреслив, що для 
Департаменту суспільних кому-

нікацій такі заходи — це важлива 
соціальна місія. Адже донорська 
кров в Україні нині в дефіциті, 
а один донор рятує життя трьом 
людям. З його слів, раніше він нео-
дноразово здавав кров і сьогодні 
також вирішив приєднався до акції.

«Мені приємно, що VCENTRI 
HUB об’єднує дуже різнопланові за-
ходи», — підсумував Роман Лелюк.

Серед донорів, які долучились 
до сьогоднішньої акції були й ті, 
для кого такий досвід зовсім но-
вий. І ті, хто бере участь у таких 
акціях систематично. Наприклад, 
Світлана, за підрахунками лікарів, 
врятувала життя 27 людям.

«Сьогодні здаю кров вдев’яте, 
хоча боюсь уколів, але мій аль-
труїзм спонукає робити це ще, 
й ще», — розповідає дівчина.

Ще одна учасниця акції каже, що 
надихнулась на донорство новиною 
про збір крові.

«Я вже давно не здавала кров. 
Останній раз — ще у студентські 
роки. А як побачила новину про 
збір, вирішила не зволікати. Ми всі 
у будьякий момент можемо опи-
нитися у „швидкій“ та потребувати 

крові, тому нині я тут…» — ділиться 
емоціями донорка.

Голова Київської міської ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста Тетяна Гоєнко розповіла 
журналістці нашого видання, що 
люди, які вже перехворіли на ко-
ронавірус, також можуть бути до-
норами крові.

«На рік київським лікарням 
необхідно 8 тонн крові! Тому по-
треба в крові є завжди. І донори, які 
перехворіли коронавірусом, не за-
гроза! А все тому, що через 21 день 
після перенесеного захворювання 
формується стійкий імунітет», — 
запевнила Тетяна Гоєнко.

Вона також закликала приєд-
натись до наступного збору крові, 
який відбудеться вже 10 вересня 
у VCENTRI HUB, що на вул. Воло-
димирська, 51Б.

Нагадаємо, що поділитися 
кров’ю можуть всі охочі віком від 
18 до 60 років, вагою не менше 
50 кг, зростом не менше 150 см. І які 
не мають хронічних захворювань 
та інфекційних хвороб. Протипо-
казаннями є низький гемоглобін 
та критичні дні у жінок.

Напередодні рекомендують 
виключити з раціону жирну їжу, 
вживати відварені м’ясо та рибу, 
каші, картоплю, відварені та сирі 
овочі, а також фрукти, соки, ком-
пот, житній хліб. У день здаван-
ня крові необхідно з’їсти легкий 
сніданок: чай або сік, печиво, 
білий хліб.

У кожного донора забирають по 
450 мл крові. При собі обов’язково 
потрібно мати паспорт та іденти-
фікаційний код. Після процедури 
волонтерам пропонують підкріпи-

тися солодощами з гарячим чаєм 
чи червоним вином. Додатково 
донори отримують 73 грн компен-
сації на харчування, відповідно до 
Закону України «Про донорство 
крові та її компонентів».

Зібрану кров відправляють 
у лабораторію для детального ана-
лізу та вже потім, при необхідності, 
її передають у київські лікарні для 
порятунку людей.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

На Осокорках створять новий 
дитячий будинок сімейного типу
Нова родина житиме 
у будинку на вулиці 
Бориса Гмирі.

У Дарницькому районі з’явиться 
новий дитячий будинок сімейного 
типу. За відповідне рішення про-
голосували міські депутати під час 
останнього засідання сесії. Таку 
ініціативу підтримали 94 міські 
обранці.

Новий дитячий будинок сімей-
ного типу створять у будинку за 
адресою вул. Бориса Гмирі, 2. Відпо-
відну квартиру вже передали Дар-
ницькій РДА. Місто також зробить 
за свої кошти ремонт і закупить 
необхідні меблі.

Заступниця голови КМДА Ма-
рина Хонда, яка опікується со-
ціальною сферою міста, зазна-
чила, зараз в столиці вже працює 
31 дитячий будинок сімейного 
типу. Така форма виховання 
є ефективною, адже діти фактично 
мають батьків, братів і сестер, які 

стають їм рідними, і не відчувають 
себе покинутими.

«Діти повинні виховуватися 
в родинах, і столична влада ро-
бить для цього все можливе. У нас 
91% дітейсиріт та осіб із їх числа 
влаштовано до сімейних форм 
виховання. І дитячі будинки сімей-
ного типу — це ефективна форма 
виховання. На сьогодні в столиці 
працює 31, до яких влаштовано 
231 дитину. Створення ще одного 
ДБСТ ще більше наблизить нас до 
вирішення проблеми сирітства», — 
повідомила Марина Хонда.

Раніше наше видання повідомля-
ло про відкриття дитячого будинку 
сімейного типу у Подільському 
районі столиці. Подружжя Ста-
козоваПодвойської взяло на 
виховання п’ятьох дітей, позбав-
лених батьківського піклування. 
Новостворена сім’я поселилась 
у новобудові на вул. Генерала Шапо-
валова, що у Солом’янському районі. 
П’ятикімнатну квартиру, площею 
170 кв. м їм надало місто. За кошти 

міського бюджету також зробили 
ремонт у помешканні і закупили 
всі необхідні меблі та техніку.

«У цих родинах створені умо-
ви, де дитина буде виховуватися 
у формах, наближених до сімей-
них. Кількість дітей, яких залиша-
ють у пологових — зменшилася. 
Якщо дитинку залишають, то 
вона одразу йде на усиновлення. 
А от кількість дітей, яких ми за-
бираємо у батьків, які вживають 
алкоголь, наркотики, на жаль, 
у рази виросла, — розповідала 
раніше в інтерв’ю «Вечірньому 
Києву» Марина Хонда. — Ми 
почали активну протидію до-
машньому насильства і коли діти 
є об’єктами».

До слова, торік зі столичного 
бюджету виділили 50 млн грн на 
купівлю житла для дітейсиріт. 
Квартири у новобудовах отримають 
53 дитини.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» повідомляє, що тарифи на комунальні послуги 
з постачання теплової енергії для розрахунків з населенням, бюджетними установами та іншими споживачами розраховані у відпо-
відності з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291, та подані до 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення (повний перегляд). Тарифи 
на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» встрановлюються вперше.

Категорії спо-
живачів

Тарифи на виробництво 
теплової енергії

Тарифи на транспортуван-
ня теплової енергії 

Тарифи на постачання 
теплової енергії

Тарифи на теплову енергію

Тарифи на кому-
нальну послугу 

з постачання 
теплової енергії

грн/Гкал  
без ПДВ

грн/Гкал  
з ПДВ

грн/Гкал  
без ПДВ

грн/Гкал  
з ПДВ

грн/Гкал  
без ПДВ

грн/Гкал  
з ПДВ

грн/Гкал  
без ПДВ

грн/Гкал  
з ПДВ

грн/Гкал з ПДВ

Населення 1 399,71 1 679,65 141,54 169,85 12,16 14,59 1 553,41 1 864,09 1 864,09

Бюджетні 
установи 

1 399,71 1 679,65 141,54 169,85 12,16 14,59 1 553,41 1 864,09 1 864,09

Інші споживачі 1 399,71 1 679,65 141,54 169,85 12,16 14,59 1 553,41 1 864,09 1 864,09

Тарифи встановлюються на виконання вимог чинного законодавства, а саме Закону 
України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», Законом України 
«Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, затвердженного постановую КМУ від 25.06.2019 № 1174.

З детальною інформацією щодо розрахунку тарифів можна ознайомитись на веб-сайті 
ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» в мережі Інтеренет за посиланням http://teplopostach.kiev.ua

Зауваження та пропозиції приймаються до 17 вересня 2021 року за адресою 03189, 
м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А.

Тарифи на комунальну послугу 
з постачання гарячої води

Категорії споживачів Грн/м3 з ПДВ

Населення 99,71

Бюджетні установи 107,63

Інші споживачі 96,98

Заява про екологічні наслідки 
планованої діяльності

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Об’єктом проєктування є реконструкція водо-

грійного котла типу ПТВМ-50 №4 РК «М.Борщагівка».
Місцезнаходження об’єкту проєктування: м.Київ, 

просп.Комарова, 7.
Згідно з технічним завданням на реконструк-

цію водогрійного котла типу ПТВМ-50 №4 РК 
«М.Борщагівка» проєктом передбачена заміна 
існуючих 12 пальників на 4 сучасні малотоксичні 
пальники OILON типу GT-16A виробництва Німеч-
чини. Розташування горілок зустрічно на бокових 
стінках топки.

Результатом діяльності є економія природного 
газу, скорочення шкідливих викидів, забезпечення 
пожежної, екологічної та промислової безпеки.

1. Вплив на повітряне середовище.
Котельня працює на природному газі. Під час 

експлуатації котла
ПТВМ-50 №4 РК «М.Борщагівка» в атмосферу 

викидатимуться окисли азоту, оксид вуглецю, парни-
кові газі. Після заміни існуючих пальників на сучасні 
малотоксичні пальники відбудеться скорочення 
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

2. Відходи будівництва: будуть утворюватися 
відходи від демонтажу. Передбачено вивіз відходів 
з відповідним спеціалізованим підприємством.

3. Шумовий вплив: джерелами шуму є працююча 
будівельна техніка. Характер впливу — тимчасовий, 
тільки в період будівельно-монтажних робіт.

4. Вплив на клімат і мікроклімат: змін не очіку-
ється, тому що в результаті роботи відсутні значні 
виділення теплоти, інертних газів, вологи.

5. Вплив на ґрунтово-рослинний покрив: у районі 

підприємства залишіться без змін.
6. Вплив на соціальне середовище: не про-

гнозується.
7. Висновки
Дотримання всіх чинних норм і правил техніки 

безпеки, природоохоронних заходів та санітарних 
норм забезпечить відсутність екологічних ризиків 
життєдіяльності населення від планованої проек-
тованої діяльності, а також відсутність негативного 
впливу на повітряне, водне середовище, клімат, 
соціальне середовище.

У разі виникнення запитань стосовно планованої 
діяльності звертатися:

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Місцезнаходження:
03035 м.Київ, вул.Кудряшова,15
Тел.(044) 520-17-67

Заява про екологічні наслідки 
планованої діяльності

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Об’єктом проєктування є реконструкція водо-

грійного котла типу ПТВМ-50 №1 РК «Виноградар».
Місцезнаходження об’єкту проєктування: м.Київ, 

вул.Світлицького,34.
Згідно з технічним завданням на реконструкцію 

водогрійного котла типу ПТВМ-50 №1 РК «Вино-
градар» проєктом передбачена заміна існуючих 12 
пальників на 4 сучасні малотоксичні пальники OILON 
GT-16A виробництва Німеччини. Розташування 
горілок зустрічно на бокових стінках топки.

Результатом діяльності є економія природного 
газу, скорочення шкідливих викидів, забезпечення 
пожежної, екологічної та промислової безпеки.

1. Вплив на повітряне середовище.

Котельня працює на природному газі. Під час 
експлуатації котла

ПТВМ-50 №1 РК «Виноградар» в атмосферу 
викидатимуться окисли азоту, оксид вуглецю, парни-
кові газі. Після заміни існуючих пальників на сучасні 
малотоксичні пальники відбудеться скорочення 
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

2. Відходи будівництва: будуть утворюватися 
відходи від демонтажу. Передбачено вивіз відходів 
з відповідним спеціалізованим підприємством.

3. Шумовий вплив: джерелами шуму є працююча 
будівельна техніка. Характер впливу — тимчасовий, 
тільки в період будівельно-монтажних робіт.

4. Вплив на клімат і мікроклімат: змін не очіку-
ється, тому що в результаті роботи відсутні значні 
виділення теплоти, інертних газів, вологи.

5. Вплив на ґрунтово-рослинний покрив: у районі 
підприємства залишіться без змін.

6. Вплив на соціальне середовище: не про-
гнозується.

7. Висновки.
Дотримання всіх чинних норм і правил техніки 

безпеки, природоохоронних заходів та санітарних 
норм забезпечить відсутність екологічних ризиків 
життєдіяльності населення від планованої проєк-
тованої діяльності, а також відсутність негативного 
впливу на повітряне, водне середовище, клімат, 
соціальне середовище.

У разі виникнення запитань стосовно планованої 
діяльності звертатися:

СП «Київські теплові мережі»
КП «Київтеплоенерго»
Місцезнаходження:
03035 м.Київ, вул.Кудряшова,15
Тел.(044) 520-17-67

Суб’єктом господарювання 
Обухівською районною державною 
адміністрацією Київської області 
отримано висновок з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльнос-
ті «Будівництво берегоукріплення 
частини правого берега Канівського 
водосховища, інженерний захист 
територій, екологічне облаштуван-

ня прилеглої акваторії, інженерна 
підготовка територій вздовж зе-
мельних ділянок з кадастровими 
номерами: 3223151000:05:007:0112, 
3223151000:05:007:0113 на території 
Української міської ради Обухів-
ського району Київської області (за 
межами населеного пункту)».

ОГОЛОШЕННЯ! За ініціативи Правління ГК «Сокіл-2», керуючись положеннями 
Статуту ГК «Сокіл-2» та Законом України «Про кооперацію» повідомляємо учасників 
ГК «Сокіл-2» про наступне: 

11 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ З 10:00 год. ПО 20:00 год. ЗА АДРЕСОЮ: 
м. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, БУД. 1А, БУДЕ ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВІ ЗБОРИ 
УЧАСНИКІВ ГК «СОКІЛ-2»!

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія УБД №158529 від 01.09.2017 р.,  
видане Північним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України,  
на ім’я  Дубенков  Вадим Олегович, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про базову середню освіту №607086, видане 14.06.1986, 
СШ №83 м. Києва Касяну Сергію Анатолійовичу, вважати недійсним.

«Паління посилює симптоми 
COVID-19», — київський 
медик Отто Стойка
Як стверджують фахівці, при захворюванні на COVID-19 у курців, порів-
няно з тими, хто не палить, частіше виникають ускладнення від хвороби.

Тож, чи дійсно палії набагато 
важче переносять захворювання 
на коронавірус, як куріння впливає 
на організм хворого та чи допомо-
же відмова від шкідливої звички 
легше впоратися із симптомами 
COVID19, дізнавалися журналіс-
ти «Вечірнього Києва» у лікаря
методиста Центру громадського 
здоров’я МОЗ України, к. мед. н. 
Отто Стойки.

Тютюн посилює 
симптоми COVID-19

«Однозначно куріння підви-
щує ризик зараження і ускладнює 
симптоматику коронавірусу! За-
гальновідомо, що куріння вражає 
дихальну систему, пригнічує за-
хисні властивості трахеї, бронхів та 
тканини легень. У курців дуже часто 
з’являється перший симптом — 
це кашель, а згодом і хронічний 
бронхіт, який мучить зранку. Теж 
саме робить і коронавірус — він 
вражає дихальні шляхи, людина 
кашляє, важко дихає. Тобто тютю-
новий дим та пара від есигарет 
ще більше посилюють негативні 
наслідки перебігу хвороби», — за-
значає лікарметодист ЦГЗ України 
Отто Стойка.

Крім того, Отто Стойка звертає 
увагу і любителів кальянів, адже 
вони також мають вищий ризик 

інфікування COVID19 та усклад-
нень протікання хвороби, включно 
із летальними наслідками.

Чому це 
відбувається?

«Куріння послаблює легені та 
зменшує здатність організму проти-
стояти вірусу, тому можуть зростати 
ризики ускладнень. Також дуже 
важливо, що відновлення після 
хвороби протікає легше серед тих, 
хто не курить. Тому я підкреслюю, 
що припинення куріння — важли-
вий крок як для людей, які ще не 
захворіли, так і для тих, хто хворіє 
або вже відновлюється після хво-
роби», — розповідає лікар.

За словами пана Отто, не варто 
забувати про те, що куріння, у тому 
числі та пасивне, окрім дихальних 
шляхів, вражає і серцевосудинну 
систему, провокує онкологію та діа-
бет. Натомість, відмова від пагубної 
звички суттєво покращує шанси 
людини легше перенести хворобу.

«Для прикладу, серед китай-
ських пацієнтів, які перехворіли без 
ускладнень, курцями були лише 3%. 
Це ще раз доводить факт, що люди, 
які не палять, набагато легше пере-
носять хворобу, і навпаки. Якщо ви 
вважаєте, що перехід від куріння 
звичайних тютюнових виробів до 
вживання «айкосів, гло» та решти 

електронних пристроїв зменшує 
ризики ускладнень від COVID19, 
то я вас розчарую. На жаль — ні, 
не зменшує, ефект один і той са-
мий — негативний», — стверджує 
Отто Стойка.

За словами лікаря, точно визна-
чити шкідливу дозу тютюнового 
диму не можливо. Будьяка інга-
ляція тютюновим димом згубна! 
Тому зменшення частоти та інтен-
сивності паління в даному випадку 
не панацея.

«Тютюновий дим містить близь-
ко семи тисяч токсичних хімічних 
речовин. Наприклад, понад 60 з них 
мають канцерогенну дію, тобто 
викликають онкологію. Також тре-
ба пам’ятати, що нікотин — це 
психоактивна речовина, яка не 
тільки викликає залежність, а й 
шкодить нормальній роботі мозку! 
Він штучно стимулює вироблення 
дофаміну, гормону задоволення, 
приємних емоцій, і створює над-
лишок ней рорецепторів до нього. 
Через це особливо запеклий курець 
без частого куріння буде відчувати 
занепокоєння, роздратування, при-
гнічений настрій», — додає Стойка.

Також фахівець додає, що 
в дітей, які курять, знижується 
здатність концентрувати увагу, 
вони гірше навчаються, більше 
знервовані та вразливі до стресу, 
ніж некурці. Також в сигаретах 
міститься чадний газ, особливо 
його багато у кальяні. Цей газ, який 
не має запаху та смаку, викликає 
гіпоксію, тобто створює блокування 
засвоєння кисню тканинами. Через 
це всі органи, особливо мозок, не-
доотримують основного джерела 
життєздатності. Недарма залеж-
ність від нікотину визначають, як 
хворобу — це стан розладу психіки 
та поведінки внаслідок вживання 
нікотину.

Як відмова від 
куріння допоможе 
впоратися з 
симптомами COVID-19

На думку лікаря, відмова 
від шкідливої звички одразу 
ж позитивно впливає на само-
почуття людини.

«Коли людина кидає курити, 
в неї відразу починає відновлю-
ватися організм. Вже протягом 
перших днів після відмови нор-
малізується пульс, артеріальний 
тиск. Верхні дихальні шляхи по-
збавляються токсинів із тютю-
нової смоли. Стає легше дихати, 
від диму менше подразнюється 
дихальна система», — пояснює 
фахівець і радить якнайшвидше 
облишити згубну звичку.

«Моя порада, як і більшості моїх 
колег, буде однозначна — не треба 
чекати, коли важко захворієте, 
кращий час кинути курити — це 
зараз! Чим раніше Ви прийме-
те таке рішення, тим легше Вам 
буде попрощатися із цією звич-
коюхворобою», — підсумовує 
Отто Стойка.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Лікар-методист ЦГЗ МОЗ України, к. мед. н. Отто Стойка
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500 000 гривень за перемогу:  
Віталій Кличко нагородив киян-олімпійців
У стінах київській 
мерії нагородили 
цьогорічних п’ятьох 
олімпійців та їхніх 
тренерів, які 
представляли Україну 
на Олімпіаді у Токіо.

Цього року у Токіо пройшла 
ХХХІІ Олімпіада. Через пандемію 
ігри провели без глядачів, втім за 
результатами спортсменів уважно 
стежив весь світ. У підсумку Україна 
завоювала 19 медалей. У понеділок, 
6 вересня, мер столиці Віталій Клич-
ко з власної ініціативи відзначив ки-
ївських спортсменів та їх тренерів.

Усього в складі української 
збірної було 38 киянолімпійців. 
Сьогодні ж нагородили п’ять при-
зерів: Ігоря Рейзліна (фехтування), 
Дар’ю Білодід (дзюдо), Ірину Гера-
щенко (легка атлетика, стрибки 
у висоту), Якова Хаммо (дзюдо), 
Любов Басову (велоспорттрек). 
Так, за третє місце на олімпіаді 
спортсмени отримали від міста 
500 тис. грн, за четверте —  400 тис.

грн, п’яте — 300 тис. грн, за шосте 
місце — 200 тис. грн.

Водночас, тренери олімпійців 
отримали від 75 до 325 тис. грн 
грошової винагороди.

«В моєму житті спорт багато 
що змінив. І як ніхто знаю, що для 
спортсмена найвища нагорода — 
брати участь в Олімпійських іграх 
та отримати медаль. Кияни разом 
з усією Україною вболівали за вас, 
тримали кулаки й вірили у ваш 
успіх. А коли синьожовтий пра-
пор здіймався над олімпійськими 
аренами Токіо, відчували гордість 
за Україну», — зазначив під час на-
городження Віталій Кличко.

Участь у заході взяв також пре-
зидент Національного олімпій-
ського комітету України Сергій 
Бубка, який одразу ж звернувся 
до тренерів, які готували призерів.

«Дякую за те, що багато зро-
били для того, аби наші спортс-
мени здобували перемогу для 
України та прославляли її. Кияни 
гідно представили нашу олімпій-
ську команду, і разом забрали 19 
медалей. Ви як ніхто розумієте 
цей нелегкий шлях до медалі. Ми 
пишаємося вами!» — наголосив 
Сергій Бубка.

Він резюмував свою промову 
подякою й Віталію Кличку за спіль-

ну зустріч та високу оцінку заслуг 
наших спортсменів.

«Будьяка олімпіада — це змагання 
найвищого ґатунку. Дзюдоїсти зу-
стрілись у боротьбі з найсильнішими 
спортсменами світу, і це було нелегко. 
Але ми здобули одну медаль — киянка 
Дар’я Білодід принесла бронзу. Також 
наш Яков Хамма посів п’яте місце 
і сьоме — Артем Лисюк», — розповідає 
нашому виданню головний тренер 
збірної із дзюдо Віталій Дуброва.

Олімпійці ж своєю чергою роз-
повідають, що для них приємно 
та важливо, коли місцева влада 
бачить їх зусилля та мотивує до 
наступних перемог.

«Віталію Володимировичу, 
я дякую за вашу підтримку! Ваша 
віра та підтримка міста, киян мо-
тивує найбільше. Ми намагалися 
зробити усе можливе, аби гідно 
представити державу. Бачимо всі 
помилки та у Парижі наберемо ще 
більшого розгону!» — каже дзюдо-
їстка Дар’я Білодід.

Ще один призер Ігор Рейзлін 
зазначив, що хотів би своїм при-
кладом мотивувати наступні по-
коління спортсменів.

«Насправді сьогоднішні нагоро-
ди — це сильна мотивація не тільки 
для нас, а й для майбутніх поколінь 
спортсменів. Ми зі свого боку будемо 
продовжувати робити все можливе, 
щоб на наступних Олімпійських 
іграх переможно підіймався україн-
ський прапор і звучав український 
гімн», — висловився бронзовий при-
зер із фехтування Ігор Рейзлін.

Усього міська влада на матері-
альну підтримку олімпійців та їхніх 
тренерів виділила 3 млн 150 тис. 
грн. Директорка Департаменту мо-
лоді та спорту Юлія Хан повідомила 
журналістці нашого видання, що 
і киянипаралімпійці аналогічно 
отримають від міської влади гро-
шову винагороду. Нагадаємо, вони 
також привезли із Токіо дві медалі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Майже 700 півників у хаті: 
на Київщині жінка зібрала 
незвичайну колекцію

Статуетки від кераміки до глини, 
іграшки з кіндерсюрпризу, 
фартухи та обереги від вроків — 

все це невелика кількість експонатів 
рекордної колекції Тетяни Крейденко.

Це історія про те, як маленьке за-
хоплення переросло у національний 
рекорд України. Ще донедавна наша 
героїня Тетяна Крейденко мешкала 
на Запоріжчині, займалась домом та 
вирощувала квіти. Щоправда, мала 
невеличке захоплення — колекціо-
нувала фігурки півників та речі із 
зображенням цієї птиці.

Коли кілька років тому разом із 
родиною переїхала на Київщину, 
у Боярку, кількість експонатів у її 
колекції почала стрімко зростати. 
Адже, як каже пані Тетяна, у столиці 
більше шансів знайти речі із пів-
нями — коли цілеспрямовано йдеш 
у крамницю чи випадково прогу-
люєшся ринками.

Поступово її колекція розрослася 
до понад пів тисячі експонатів. І в 
липні цього року, коли вона вста-

новлювала національний рекорд 
України, кількість артефактів вже 
складала 609 фігурок. Власне, під 
час урочистої фіксації рекорду ми 
і познайомились з пані Тетяною, 
а опісля церемонії нагороджен-
ня, коли підійшла познайомитись 
ближче, вона запросила до себе 
в гості — аби особисто переконатись 
у величині колекції. Журналісти 
нашого видання залюбки прийняли 
пропозицію і побували у Боярці.

Захоплення подруги 
і перші експонати

Тетяна Крейденко народилася 
у рік півня, але ніколи не акцен-
тувала на цьому уваги. Однак все 
змінила одна зустріч…

«Того дня я зайшла до знайомої 
в школу, де вона працювала дирек-
торкою. В її невеликому кабінеті 
була ціла шафа різних жаб: стату-
етки, горнятка, малюнки — усюди 
зелена жаба. Учні та друзі замість 

квітів дарували їй жабенят», — роз-
повідає пані Тетяна.

Захоплення товаришки настільки 
вразили жінку, що вона вирішила 
теж зацікавитись колекціонуванням.

«Одразу почала розмірковувати, 
хто ж мій герой. Але довго думати 
не довелось: тоді якраз був рік пів-
ника — мій рік за гороскопом! Зі свят 
вдома залишилась статуетка півника 
та подарований донькою підсвічник. 
З них все й розпочалося…» — про-
довжує Тетяна.

Поступово її колекцію поповню-
вали все нові й нові експонати. Каже, 
що в якийсь момент навіть здалося, 
що скупила вже абсолютно всі речі 
з птицею у рідному Мелітополі. 
Тому переїзд на Київщину дозволив 
дозбирати колекцію.

«У Києві очі розбігались — на-
стільки тут великий вибір», — при-
гадує Тетяна.

«Якщо магнітик,  
то тільки з півником!»

З того часу півники заполонили 
її помешкання. Цікаві фігурки на-
ввипередки займали місця на кухні, 
у вітальні чи в коридорі. А згодом 
вона навіть облаштувала власний 
домашній музей, присвячений зо-
браженню півня.

Нині у невеликій шафі свого мі-
нікабінету Тетяна зберігає майже 
700 фігурок. Кожен екземпляр — 
унікальний та привезений з різних 
куточків світу: Туреччини, Португа-
лії, Франції, Латвії, Китаю, Ісландії, 
Італії, Норвегії та інших країн.

«Діти та друзі знають, який суве-
нір везти мені з закордону. Навіть 
у подорожах, де зазвичай не виста-
чає часу, знаходять хвилинку, аби 
відшукати півника — чи то цукерку, 
чи магнітик з крилатим», — розпо-
відає Тетяна.

«Півники самі мене 
знаходять»

Пані Тетяна зізнається, що ко-
лекціонування — справа затратна: 
як по часу, так і по фінансах. Тільки 
за останній тиждень наша героїня 
придбала три півники.

«Якось зайшла в банк за пенсією. 
І мені на касі запропонували при-
дбати пам’ятні монети, які щомісяця 
НБУ випускає на різну тематику. 
Поцікавилась, чи є з півничком. 
І, як не дивно, монета таки була. 
Щоправда, в іншому банку. Звісно, 
я купила її», — сміється Тетяна.

Окрім українських монет, 
в асортименті є банкноти з Китаю 
та Ісландії. Їх колекціонерка при-
дбала в інтернеті. До слова, завдяки 
онлайнпокупкам, Тетяна освоїла 
різні сайтибарахолки.

«В інтернеті можна придбати рід-
кісну, вінтажну річ для колекції. Як 
правило, людям не потрібні брошки 
чи горнятка з півниками, що залежа-
лися вдома, тож продають за симво-
лічну суму. Цей лайфхак знає кожен 
колекціонер!» — зазначає жінка.

Також Тетяна гуляє містом 
у пошуках нових експонатів. Каже, що 
може знайти їх усюди: від вишуканих 
крамниць до товарів на маленькому 
килимі біля Дарницького ринку. 

«Зараз в колекції 625 півників — 
це статуетки, брошки, сервізи, руш-
ники, іграшки з кіндерсюрпризу, 
магніти, значки, цукерки, кулони, 
картини, монети, календарі, свічник. 
Навіть є півник від вроків! Словом, 
неможливо за раз усе згадати!» — 
каже вона.

У музеїкабінеті є й власні роботи 
Тетяни — вишитий бісером півник. 
Запитую, чи не хоче живого птаха 
собі завести, адже живе у приватному 
секторі. Каже, що поки що таких 
планів не має.

«Коли жили ще у Мелітополі, не 
любила півників за їх кукурікання 
з самого ранку — спати було немож-
ливо! Щоправда, коли переїхала на 
Київщину, то призвичаїлась до сусід-
ського півня, який набагато гарніше 
„заводить“ ранками. Але поки що 
не думаю про свого», — каже жінка.

Як у справжньої ґаздині, у нашої 
героїні велика кухня. Гостей при-
ймає у фартусі з півником, а страви 
подає у тарілках з крилатими. Куди 
не глянь — всюди птах. Іноді хо-
четься зіграти в гру на уважність 
«Скільки півників на кухні?».

На випадок урочистостей в жінки 
завжди при собі брошкапівник. По 
секрету розповідає, що мріє колись 
полетіли в Аргентину і навчитися 
танцювати танго. І обіцяє у подорож 
взяти із собою саме цю прикрасу.

Рідні Тетяни підтримують її захо-
плення. До слова, чоловік — активний 
рибалка, і, як жартує жінка, здається, 
вже виловив в околицях усю рибу.

Шлях до рекорду
За чотири роки колекціонування 

пані Тетяна вже стала рекордсмен-
кою. В кінці липня цього року На-
ціональний реєстр рекордів України 
зафіксував її незвичне досягнення — 
«Найбільша колекція артефактів 
у вигляді фігурок півників». Зараз у її 
колекції налічується 625 експонатів.

До слова, один музей на Київ-
щині вже зацікавився її колекцією 
і запропонував восени провести 
тематичну виставку. Сама ж Тетяна 
впевнена, що експонати точно спо-
добаються відвідувачам. А, можливо, 
невдовзі і вона своїм прикладом, 
як колись її товаришка, надихне 
когось на свою, унікальну колекцію 
експонатів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


