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АНОНСИ

Київ на порозі червоної зони
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко,
відкриваючи пленарне засідання Київради.

Наприкінці листопада
у Києві відкриють
притулок для
постраждалих від
домашнього насильства
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У Києві відкрили
оновлену нижню терасу
Пейзажної алеї
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Проїзд у громадському
транспорті столиці може
подорожчати
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21 жовтня відбулося пленарне
засідання Київради. Відкриваючи
сесію, мер Києва Віталій Кличко свій виступ перед депутатами
розпочав із важливої інформації
стосовно ситуації із поширенням
коронавірусу у столиці.
За словами керівника міста, вже
у п’ятницю, 22 жовтня, Комісія
з надзвичайних ситуацій міста
може ухвалити рішення про запровадження додаткових обмежень
і функціонування столиці в умовах
«червоної зони».
«Ситуація з розповсюдженням
коронавірусу в столиці стрімко
погіршується. За минулу добу
в Києві — майже 1200 нових хворих та 39 — смертельних випадків. Вік, тих, хто помер, — від 29
років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по
пів тисячі хворих. І більшість із

них — у важкому стані. Тобто,
це — пацієнти, які потребують
кисневої підтримки або штучної
вентиляції легень», — підкреслив
Віталій Кличко.
Мер повідомив, що вже понад
50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на
коронавірус, заповнені. А палати
із киснем заповнені більш ніж на
63 відсотки.
«Саме тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних
ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових
обмежень і функціонування столиці
в умовах „червоної“ зони, в яку ми
потрапимо днями», — наголосив
Віталій Кличко.
Також мер доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації
мешканців Києва. Та закликав

До будинків киян
цього тижня почнуть
подавати тепло
У Києві повідомили
про старт опалювального сезону. Запуск
опалення триватиме
близько тижня.
Вже з цих вихідних синоптики
прогнозують зниження температури на вулиці, тому з 23 жовтня
у Києві розпочинається опалювальний сезон. З 1 жовтня у місті
поступово підключали до тепла
школи, садочки та лікарні, а вже
за кілька днів опалення подадуть
у житлові будинки столиці.
Зазначимо, що відповідно до
законодавства місцева влада може
самостійно приймати рішення про
подачу тепла тоді, коли середньодобова температура опуститься до
+8 градусів за Цельсієм протягом
трьох діб поспіль.
«Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю
готова до старту опалення. Але

орієнтуємось на погоду, щоб „не
обігрівати повітря“ і підключати
будинки тоді, коли температура
знизиться», — повідомив заступник
голови КМДА Петро Пантелеєв,
який відповідає за сферу ЖКГ.
В Києві працює одна
з найпотужніших у Європі систем
теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає
понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків — понад 11 тисяч.
«Тому для повного підключення
цієї системи необхідно сім днів», —
зазначив заступник голови КМДА.
Він також нагадав, що у кожного
будинку, неважливо чи є там ОСББ
чи немає, сьогодні є можливість
приєднатися до тепла вже зараз,
якщо більшість жителів будинку
підтримає підключення до тепла
і відповідний протокол із підписами щонайменше 50% мешканців
надішлють до теплопостачальної
компанії.
Раніше мер міста Віталій Кличко
заявив, що з технічного боку місто го-

депутатів Київради пояснювати
киянам необхідність вакцинації.
Мер нагадав, що на сьогодні
98 відсотків госпіталізованих до
лікарень міста — не щеплені. І 99
відсотків летальних випадків — це
невакциновані пацієнти.
«Сьогодні головне — зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу
медичної системи, яка може не
впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають

проти вакцинації та обмежень,
потрапивши в лікарню чомусь
потім не розказують, що коронавірусу не існує… Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть
і вакцинуйтеся! Давайте будемо
свідомими й дбатимемо про своє
здоров’я і здоров’я своїх близьких
та людей навколо!» — наголосив
Віталій Кличко.

тове запускати тепло в домівки киян,
однак високі ціни на газ і перекладені
на міську владу тарифи роблять ситуацію фактично безвихідною.
Адже у травні цього року з НАК
«Нафтогаз України» зняли спеціальні обов’язки постачати газ
виробникам тепла за спеціальною,
тобто регульованою ціною. І зараз
ціни на газ для тепловиків стали повністю ринковими. Наприклад, для
бюджетних установ вони зросли
практично втричі. Тому на останньому засіданні сесії 7 жовтня Київрада збільшила розмір статутного
капіталу КП «Київтеплоенерго» на
2 мільярди гривень. Міська влада
каже, що це один з антикризових

кроків в інтересах споживачів і чи
не єдиний варіант, аби стримати
зростання цін.
За останні три роки, відколи
КП «Київтеплоенерго» повернули
муніципалітету, у столиці вже проклали 340 кілометрів нових труб теплотраси європейської якості. Нові
труби прокладають з попередньою
ізоляцією та арматурою європейського зразка. Гарантійний термін
експлуатації таких трубопроводів — 40–50 років. Такі кроки допомагають уникати аварій взимку,
коли тепло є критично необхідним.
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За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Киян познайомили
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У столиці ремонтують приміщення для притулку
постраждалих від домашнього насильства
Заклад запрацює вже наприкінці листопада, у центрі надаватимуть допомогу усім, хто потерпів від жорстокості.
В останні роки у столиці розбудовують систему протидії домашньому насильству. Окрім кризових кімнат та міського притулку,
які нині вже успішно працюють
у столиці, невдовзі планують відкрити ще один заклад для постраждалих. Зараз у приміщенні, яке
місто знайшло для таких цілей, вже
на завершальному етапі ремонтні
роботи — будівельники проводять
оздоблювальні роботи. Завершити
планують наприкінці листопада.
«Заклад
запрацює
у Дніпровському районі та буде
функціонувати як консультативний
підрозділ Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання
та протидії насильству. На базі
цього центру також буде створено
мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постраждалим
особам. Це дасть можливість екстрено реагувати на випадки домашнього насильства», — повідомила
заступниця голови КМДА Марина

Хонда, яка опікується соціальною
політикою міста.
Також тут можна буде отримати
консультації психолога, соціальні
та юридичні послуги.
Одночасно у притулку зможуть
проживати близько 15 осіб. Прихисток надаватимуть на три місяці.
У місті кажуть, що цього часу цілком достатньо, аби проаналізувати
ситуацію, отримати потрібні консультації юристів та психологів
і почати нове життя. Усі послуги
у закладі будуть надаватися безкоштовно. Крім того, заклад буде
доступним для осіб з інвалідністю
і пристосованим для перебування
з дітьми.
Адреса притулку не розголошуватиметься з міркувань безпеки,
а потрапити до нього можна буде
за направленням Центру гендерної
рівності, протидії та запобігання
насильству.
Марина Хонда підкреслила, що
притулок для постраждалих від

домашнього насильства — дійсно
дієвий засіб реагування на випадки
сімейної жорстокості. Адже дає
можливість врятувати життя постраждалих осіб і допомогти їм нарешті вирватися з кола насильства
та почати все з чистого аркуша.
Притулок повинен запрацювати
повноцінно вже до кінця цього року.
«Якщо ви постраждали від домашнього насильства — не мовчіть!» — підкреслила на завершення
заступниця голови КМДА.
Торік у столиці запрацювали
дві кризові кімнати. Аби вберегти
від кривдників, адреси кімнат не
розголошують. Потрапити туди
може кожна людина, викликавши
поліцію, звернувшись особисто до
Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству, чи до соціальних служб,
які підготують направлення.
Можна зателефонувати також
на «гарячу лінію» 15-00 зі стаціонарного телефону чи 272-15-00 —

ЗАЯВА
про екологічні
наслідки діяльності
при експлуатації
проектованого об’єкта

вин: 0,0384723 г/с, 0,25276347 т/рік.
У приземному шарі повітря санітарні
норми забруднення атмосферного повітря від всіх джерел не перевищуються
(рівні забруднення 0,01 ГДК.мр по всім
забруднюючим речовинам).
Підземні та поверхневі води: не
можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами завдяки
влаштуванню водонепрокненого покриття території.
Геологічне середовище: проектом
передбачається інженерний захист
території – відведення поверхневих
вод з території закритою системою,
озеленення території.
Відходи: утворені відходи будуть
вивозитися згідно з договорами із
спеціалізованими підприємствами.
Проектом передбачені заходи
щодо зменшення шуму і вібрацій від
інженерного обладнання. Крім того,
передбачені заходи підвищеної звукоізоляції зовнішніх огороджень, які забезпечують зниження шуму на 30 дБА.
За складністю інженерно-геологічних умов територія проведення
вишукувань відноситься до ІI (середньої складності) категорії, згідно ДБН
А.2.1–1:2008 (Додаток Ж).
За результатами проведених інженерно-геологічних досліджень рекомендується улаштування фундаменту на
пальовій основі з урахуванням даних
статичного зондування ґрунтів.

планована діяльність не відповідає
критеріям ст. 3 Закону України «Про
ОВД». Тому проектований об’єкт не
підлягає оцінці впливу на довкілля і не
потрібно проводити процедуру з ОВД
для даного об’єкту.
Проектований об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію дод.
4 ДСП-176–96 і нормативної СЗЗ
не потребує.
Кількісні і якісні показники рівнів
екологічного ризику та безпеки
для життєдіяльності населення
планованої діяльності, а також
заходи, що гарантують здійснення
діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.
Розміщення проектованого об’єкту
забезпечує раціональне використання
міських площ для задоволення потреб
населення і має мінімальний негативний
вплив на навколишнє середовище.

Планована діяльність – будівництво житлового будинку з об’єктами
соціально-побутового та громадського
призначення на вул. Радченка, 27 у
Солом’янському районі міста Києва.
Шляхи здійснення мети – будівництво 4-х секційного 16 поверхового будинку, в тому числі: 1,3,4
секції – житлові, 2-гу секція блок апартаментів (приміщення громадського
призначення);вбудовані нежитлові
приміщення перших поверхів всіх секцій
в будинку – громадського призначення,
підземного паркінгу з 2-х частин, по
чергах будівництва (західна частина,
східна частина); передбачено підключення проектованого об’єкту до міських
мереж водопроводу та каналізації.
Дані про земельні, водні, людські ресурси:
Загальна площа ділянки складає 0,718 га (кадастровий номер:
8000000000:72:258:0012 – площею 0,2917 га – договір оренди 10 років; кадастровий номер:
8000000000:72:258:0013 – площею
0,4263 га – договір оренди 15 років).
Рішення про використання земельної
ділянки згідно трьохсторонньому договору № 11/02/2021 від 10.02.2021 р.
Водні ресурси – витрата води для
об’єкту з міської водопровідної мережі
відповідно ТУ, а саме: водопостачання –
221,15 м3/добу; каналізування – 216,6
м3/добу.
Персонал – кількість створених
робочих місць під час проведення будівництва визначатиметься в томі ПОБ.
Створення нових робочих місць – 78.
Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання – від
електромереж.
Теплопостачання – від міських теплових мереж згідно з ТУ КП «Київтеплоенерго» №002/ТУ-5432 від 16.08.2021
Суттєві фактори впливу на
стан навколишнього природного
середовища
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами
автомобілів з підземного паркінгу та
гостьових автостоянок. При експлуатації очікувані викиди забруднюючих
речовин становитимуть: азоту діоксид
0,002213 г/с, 0,0145377 т/рік; вуглецю
оксид 0,031305 г/с, 0,205673 т/рік.
Сумарні викиди забруднюючих речо-

Вплив на рослинність
Згідно акту №95 від 27.05 .2021
(площа земельної ділянки 0,2917 га)
видаленню підлягає 89 од. дерев. Згідно акту №96 від 27.05 .2021 (площа
земельної ділянки 0,4263 га) видаленню підлягає 43 од. дерев (в т.ч.
пересаджуванню 3 од.), 6 кущів (в т.ч.
пересаджуванню 2 од.) та 0,046 га
газонів. Проектом передбачається
благоустрій та озеленення території.
Площа озеленення території складає
1095м2. Площа зеленої експлуатованої
покрівлі (седум-килима) становить
2240 м2. Проект озеленення розроблявся у відповідності з вимогами до
благоустрою та озеленення території.
Озеленення території виконується після
закінчення прокладання всіх підземних
мереж та устрою проїздів та тротуарів.
Оцінки рівнів екологічного ризику
Проектована діяльність передбачає будівництво житлового будинку
з об’єктами соціально-побутового та
громадського призначення на вул.
Радченка, 27 у Солом’янському районі
міста Києва, в складі якого передбачено
підключення проектованого об’єкту до
міських мереж водопроводу та каналізації. Вiдповiдно до вищенаведеного

ЗАХОДИ, що гарантують здійснення
планованої діяльності
• відповідно до екологічних стандартів і нормативів
• будівництво з застосуванням
сучасних екологічно безпечних технологій;
• застосування екологічно безпечного обладнання;
• влаштування шумозахисних вікон
та підвищеної звукоізоляції зовнішніх
огороджень;
• відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної
мережі;
• відведення дощових і талих вод з
території до міської дощової каналізації;
• збирання та утилізація відходів;
• благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо
здійснення проєктних рішень у відповідності до норм і правил охорони
НС і вимог екобезпеки на всіх етапах
будівництва та експлуатації об’єкта
планованої діяльності
• будівництво та експлуатація
об’єкту проектованої діяльності у
відповідності з нормами і правилами
охорони НС і вимог екобезпеки;
• в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних
режимів на всіх етапах. Виконувати всі
заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично
контролювати роботу технологічного
та інженерного обладнання;
• вивозити будівельні відходи та
відходи, що утворюються при експлуатації об’єкту згідно з лімітами;
• озеленення території згідно з
відомістю озеленення.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.

з мобільного. Отримати допомогу
можете також, написавши на електронну адресу kmc.gender@gmail.
com, або звернувшись у Центр на
вул. Іллєнка, 20.
З 25 листопада до 10 грудня
триватиме Всеукраїнська акція

«16 днів проти насильства». У ці дні
в місті заплановані різноманітні
заходи, які привертатимуть увагу
до проблеми насильства.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного
планування «Схема оптимізації систем водопостачання та
водовідведення міста Києва» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
1) Схема оптимізації систем водоб) способи участі громадськості: напостачання та водовідведення (далі — дання письмових зауважень і пропозицій
Схема) — це комплексний документ, в у друкованому та електронному вигляді;
якому на підставі вивчення та аналізу
в) орган, від якого можна отримати
стану систем централізованого водо- інформацію та адреса, за якою можна
постачання та водовідведення в цілому ознайомитися з проєктом ДДП, звітом
та їх окремих елементів розробляються про СЕО та екологічною інформацією, у
заходи з усунення виявлених недоліків тому числі пов’язаною зі здоров’ям насета розвитку систем централізованого лення, що стосується ДДП: Департамент
водопостачання та водовідведення з житлово-комунальної інфраструктури
метою підвищення якості питної води, виконавчого органу Київської міської
ефективності очищення стічних вод, ради (Київської міської державної адмінадійності роботи систем забезпечення ністрації), м. Київ, вул. В. Житомирська,
раціонального використання матеріаль- 15-А (відділ водопровідно-каналізаційних і енергетичних ресурсів.
ного господарства) та на офіційному
Схема розробляється на підставі веб-сайті Київської міської ради.
Закону України «Про питну воду, питне
ґ) орган, до якого подаються заводопостачання та водовідведення», уваження і пропозиції, поштова та
Закону України «Про Загальнодержавну електронна адреса — Департамент
цільову програму «Питна вода України» житлово-комунальної інфраструктури
на 2011–2020 роки та Наказу міністер- виконавчого органу Київської міської
ства з питань житлово-комунального ради (Київської міської державної адгосподарства № 316 від 06.09.2010 міністрації); 01001, м. Київ, вул. В. Жироку «Щодо розроблення схем опти- томирська, 15-А; infrastructure@kyivcity.
мізації роботи централізованих сис- gov.ua, 044 270 56 41;
д)строки подання зауважень і протем водопостачання населених пунктів
України». Стратегічна екологічна оцінка позицій: від 22.10.2021 р. до 21.11.2021
(далі — СЕО) до Схеми розроблена у включно;
встановленому порядку на виконання
є) місцезнаходження наявної еколовимог Закону України «Про стратегічну гічної інформації, у тому числі пов’язаної
екологічну оцінку».
зі здоров’ям населення, що стосується
2) Орган, що приймає рішення про ДДП: Департамент житлово-комунальної
затвердження ДДП — Київська міська інфраструктури виконавчого органу
рада;
Київської міської ради (Київської міської
3) Передбачувана процедура гро- державної адміністрації), м. Київ, вул.
мадського обговорення, у тому числі: В. Житомирська, 15-А (відділ водопроа) дата початку та строки здійснення відно-каналізаційного господарства)
процедури: від 22.10.2021 р. і триває
4) необхідність проведення трандо 21.11.2021 включно (30 календар- скордонних консультацій щодо проних днів).
єкту ДДП: відсутня.
Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
відповідно до ст. 21 Закону України
«Про культуру» оголошує конкурс на
заміщення посади директора Парку
культури та відпочинку «Партизанська слава».
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,
стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною
мовою та здатність за своїми діловими
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Документи: заява про участь у конкурсі
з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить
прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про
освіту, трудову діяльність, посаду, місце
роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу,
копії документів про вищу освіту; два
рекомендаційні листи довільної форми,
мотиваційний лист довільної форми.
Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм розвитку директора Парку
культури та відпочинку «Партизанська
слава» на один і п’ять років.
Початок прийому документів від кандидатів з 20 жовтня 2021 року протягом
30 днів з дня оголошення конкурсу, по 18
листопада 2021 року включно.
Початок формування конкурсної комісії
з 20 жовтня 2021 року.
Пропозиції від громадських організацій
у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатів
до складу конкурсної комісії Департамент
культури приймає до 11 листопада 2021
року включно.
Конкурсна комісія проводить перше
засідання через 10 днів після закінчення
строку приймання документів.
Прийом документів здійснюється за
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3,
е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки за
тел. 279-52-82, 279-72-51

Втрачені диплом бакалавра «Економіка і підприємство» ВН № 30705213 17.01.2007 р. та диплом
спеціаліста «Фінанси» ВН № 33103092 31.01.2008 р. видані Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету на ім’я Стешенка Вячеслава
Олександровича, вважати не дійсними.
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Віталій Кличко відкрив оновлену
нижню терасу Пейзажної алеї
Мер столиці Віталій
Кличко оглянув щойно
облаштовану локацію
з дивовижними панорамними сходами.
Донедавна це була невпорядкована зелена галявина. Нині ж —
чудова прогулянкова зона. Її «фішка» — нові сходи, які ведуть з алеї
до урочища Гончари й архітектурно
схожі на сходи, побудовані поряд
з Національним історичним музеєм.
На Алеї нині є дві оновлені вхідні
групи — з вулиці Великої Житомирської та Десятинного провулка.
У вівторок, 19 жовтня, керівництво
міста офіційно відкрило нижню
терасу Пейзажної алеї.
«В самому серці міста, в історичній
частині ми відкриваємо нову прогулянкову зону там, де була занедбана територія, — сказав під час
відкриття мер столиці Віталій Кличко. — Я запрошую всіх відвідати цю
локацію, яка має привабливий вигляд і вдень й ввечері, коли сяятиме
підсвітка сходів й нове освітлення».
Мер столиці наголосив, що міська
влада робила все можливе, аби роботи на об’єкті виконувались вчасно та
якісно. Для цього «контролюватиме
кожен крок будівельників».

«Такі об’єкти насправді підвищують туристичний потенціал столиці,
тому ми на цьому етапі не зупиняємося й у наступному році відкриємо
тут нову локацію, якою зможемо
пишатися: оглядові майданчики на
старовинні Поділ, Дніпро та лівобережжя», — повідомив мер.
Під час реконструкції Пейзажної
алеї оновили й її верхню частину,
а нині завершили повну реконструкцію нижнього ярусу. Зараз це
прогулянкова тераса довжиною 670

Киян попередили про
подорожчання проїзду
у громадському транспорті
Місто змушене готуватися до
підвищення тарифів на проїзд
у комунальному громадському
транспорті для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.
При цьому столиця зберігає всі
наявні пільги на проїзд для киян.
Міська влада пояснює необхідність збільшення вартості проїзду
у громадському транспорту підвищенням цін на енергоносії.
Перший заступник голови
КМДА Микола Поворозник назвав
такий крок непопулярним, але
вимушеним.
«Сьогодні, в умовах підвищення
тарифів на енергоносії, залишити
вартість проїзду на теперішньо-

му рівні означає загнати перевізників у боргові ями, а згодом
і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми
вимушені розпочати процедуру
з підвищення тарифу», — пояснив
Микола Поворозник.
Він також нагадав, що в багатьох
великих містах України вже подорожчав проїзд. Так, ще влітку
зросли ціни на квитки у Львові,
Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі
та інших мегаполісах. Водночас
Київ якомога довше відтерміновував момент підвищення вартості
проїзду.
«Сьогодні ж, коли місто вжило
заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення,

влаштовані за допомогою геоматів,
які утримують ґрунт, дозволяють
недавно висіяній траві вкоренитися,
а влаштований стаціонарний полив
не дозволить зелені вигоріти влітку.
Олексій Король повідомив, що
на схилі максимально збережені всі тутешні дерева й висаджені
нові — катальпи, ялівці, верби кущові. З кущів — ялівець козацький,
спірея японська, форзиція. Прикрасили галявини та клумби багаторічниками й злаками, серед яких
міскантус, герацилімус, молінія,
війники, будлеї, дейції, іриси, гаура.
«Всі рослини повторюють теперішній історичний ландшафт, але
завдяки природній відмінності
у кольорах дають різне забарвлення
схилам», — сказав Олексій Король.
Він зазначив, що взимку, скоріш
за все, територію від снігу прибиратимуть працівники зеленбуду,
і це на краще, тому що в столичних
зелених господарствах не використовують сіль, а практикують ручне та
механізоване прибирання й обробку
сходів бішофітом. Це нешкідлива
для рослин, тварин та взуття людей
хімічна речовина. Тому за якість
прибирання нової прогулянкової
зони можна бути спокійним.

метрів — з новими лавами, сходами,
освітленням й озелененням.
«На всі роботи витратили 110
мільйонів гривень й виконали
великий обсяг інженерної роботи, зокрема прибрали електропідстанцію й „заховали“ її
під землю. Укріпили схили від
зсувів, проклали нову зливову
каналізацію, встановили 118 опор
з енергоефективним освітленням», — пояснив заступник голови
КМДА Олександр Густєлєв.

Він додав, що на Пейзажці нині
працює відеонагляд та «тривожні
кнопки», а покриття на 10 тисячах
квадратних метрів влаштували
з довговічної гранітної бруківки.
За озеленення нової зони відпочинку відповідав Київзеленбуд
і його генеральний директор Олексій
Король, який розповів «Вечірньому
Києву», що ця територія незабаром
буде передана на баланс КП УЗН
Шевченківського району. Зелені
газони на схилах Пейзажної алеї

а компенсувати різницю коштом
місцевого бюджету, збільшувати
фінансування на і так дотаційний
громадський транспорт просто
неможливо», — сказав Микола Поворозник.
Крім того, за його словами, збереження цін на проїзд на теперішньому рівні може спричинити
недофінансування міських програм, які є критично важливими
для багатьох киян.
Наскільки може підвищиться
плата за проїзд, поки невідомо.
Наразі мерія очікує пропозиції
від комунальних підприємств
щодо економічного обґрунтування
тарифу. Після цього, як повідомив Микола Поворозник, буде
сформована нова вартість проїзду, яку винесуть на обговорення
громадськості.
Втім, ще в травні Київський метрополітен і Київпастранс звернулися до влади міста з проханням
привести тарифи на проїзд
у громадському транспорті до
економічно обґрунтованого рівня.
Зокрема, у першому комунальному підприємстві зазначили, що
собівартість перевезення одного
пасажира в метро за розрахунками
на 2021 рік становить 20,04 грн,
а економічно обґрунтований тариф — 21,05 грн.
Своєю чергу у Київпастрансі заявили, що собівартість перевезення
одного пасажира наземними видами транспорту становить 20,5 грн.
Тоді як економічно обґрунтований
тариф на перевезення одного пасажира — 25,18 грн.
Втім, за інформацією «Вечірнього Києва», до таких цін проїзд все
ж не підвищуватимуть. Вивчається
можливість подорожчання квитків
на 4–5 грн.

У ЦНАПах семи районів
столиці працюють
пункти вакцинації

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Для мешканців
столиці доступні три
вакцини — AstraZeneca,
CoronaVac та Pfizer.
Задля комфорту киян та максимально ефективної вакцинації
у столичних ЦНАПах відкрили
тимчасові пункти антиковідного щеплення. Такі пункти працюють у Центрах Дарницького,
Голосіївського, Деснянського,
Печерського, Святошинського,
Оболонського та Солом’янського
районів. Невдовзі їх відкриють
також у Шевченківському, Дніпровському та Подільському районах.
«З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися
у зручному їм районному ЦНАПі.
На сьогодні у ЦНАПах столиці провакциновано вже 1100 киян», — повідомив заступник голови КМДА
Костянтин Усов.
Для охочих зробити інєкцію
доступні три вакцини: AstraZeneca
(Covishield, SKBio); CoronaVac/Sinovac
Biotech та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі
або за можливості обрати зручний
для вакцинації час через систему Helsi.
У Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним. На сьогодні працюють 57
мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи.
У ТРЦ щотижня розширюють кіль-

кість пунктів вакцинації, й нині
їх вже понад 20. Ще 117 пунктів
щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також
центр масової вакцинації у МВЦ
та 21 мінівакцинальний центр.
В інтерв’ю «Вечірньому Києву»
заступниця голови КМДА Ганна
Старостенко зазначала, що лише
вакцинація може врятувати столицю від «червоної» зони: «Ми
звертаємося до молодого активного
населення: вакцинуйтеся самі та
переконуйте інших, приводьте
старших родичів, сусідів на щеплення. Адже бачимо, що сьогодні
до лікарень потрапляють з тяжкими
формами ковіду саме люди старшого віку, які не зробили жодної
дози щеплення. Це люди віком
65+ з супутніми захворюваннями, такими як цукровий діабет,
серцево-судинні хвороби. Тому
вакцинація — це єдиний спосіб вберегтися від госпіталізації й тяжких
наслідків».
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Киян познайомили
зі спадщиною видатної
мисткині в еміграції

У

«Київській картинній галереї» організували виставку
«Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги. Straßen. Roads» та
презентували однойменне видання,
приурочені до 95-річчя з дня народження видатної української та американської художниці, представниці
славетної династії Кричевських.
Катерина Кричевська-Росандіч — онука класиків українського мистецтва, Василя та Федора
Кричевських, донька талановитих художників Василя й Олени
Кричевських, продовжила славну
мистецьку династію. Її доля була
непростою — дівчина народилася
у Києві, де провела своє дитинство.
Вона поступила у Київську середню
художню школу, де, через німецьку
окупацію, навчалася лише рік. Далі
працювала у виробничо-художніх
майстернях Київського інституту,
тут познайомилася з талановитим
графіком Георгієм Малаковим, що
був її другом та першим коханням.
1943 року отримала премію за живопис у Другій художній виставці.
Цього ж року родина прийняла
рішення емігрувати — жити за
німецької окупації було складно,
а перспектива опинитися за радянської влади не кращою. Після
шестирічних поневірянь Європою
Кричевські переїхали в Америку,
що й стала їх другою домівкою.
Катерина Кричевська не полишила

мистецтво, багато мандрувала,
писала пейзажі. І завжди зверталася до української тематики. На
Батьківщину їй вдалося приїхати
у 1993 році, чому присвячений
цілий цикл творів із краєвидами
Києва та Полтавщини. Сьогодні мисткиня мешкає у містечку
Маунтейн-Вью в Каліфорнії.
Життєвому та творчому шляху
мисткині, якій 2 вересня виповнилося 95 років, присвячений проєкт
«Катерина Кричевська-Росандіч.
Дороги. Straßen. Roads», підготовлений за підтримки Українського
культурного фонду. В його межах
представили ювілейну виставку
та однойменне видання.
«Катерина Кричевська Росандич
належить до третього покоління
мистецької еліти, що крізь часи
пронесли традиції та цінності, —
зазначила кураторка виставки та
упорядниця видання, мистецтвоз-

навиця Оксана Підсуха. Із Катериною познайомилася у 2015 році. —
Представники українських творчих
династій зазвичай могли вижити
лише в еміграції, бо на Батьківщині
за радянських часів їх фізично та
морально знищували. Тому українці
за кордоном представляють вагому
частину нашої культури».
В експозиції на першому поверсі «Київської картинної галереї»
представили акварельні краєвиди — імпресії, створені художницею
українськими, європейськими та
американськими життєвими дорогами, в період з 1942 по 1990 роки.
Це пейзажі Києва та Хохітви, Гайдельберга та Берхтесгадена, Парижа

та Швейцарських Альп, Нью-Йорка
та Сан-Франциско, — міст та місцин,
що зустрічалися Кричевській-Росандіч на шляху та стали улюбленими
«персонажами» її акварелей. Родзинкою виставки є пейзажі раннього київського періоду мисткині,
створені перед еміграцією в 1942
та 1943 роках, а також українські
акварелі, написані після відвідин
художницею батьківщини у 1993
році. Серед них — дворик Художнього інституту, написаний з натури
1942 року, Лук’янівський цвинтар, де
похований Федір Кричевський і який
мисткиня відвідала у 1994-му. До
виставки увійшли твори з колекції
Музею української діаспори, де

зберігається одна з найбільших
в Україні колекцій творів художниці, та приватних зібрань.
Також у межах проєкту видали
книгу «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги. Straßen. Roads».
Оформлення виконане у жовтому,
улюбленому кольорі мисткині. До
видання увійшли мистецтвознавчі
статті, листи, уривки з нотатків
художниці, а також каталог її робіт з 1942 по 2000 роки, а також
тиражна графіка та скетчі. Альбом
безплатно передадуть до музеїв,
архівів та бібліотек.

побачать приму-балерину Тетяну
Льозову та прем’єра Микиту Сухорукова, у партії Вергілія — першого
соліста театру Віталія Нетруненка.
Другий день фестивалю стане
конкурсним. Вперше за звання
найкращих змагатимуться артисти
з академічних театрів з різних міст
України. Оцінюватиме виступи
артистів керівники та спеціалісти
провідних українських балетних
труп. Головою журі спеціального
конкурсу «Stars. Ballet UA» стане зірка українського балету та очільниця
балетного колективу Національної
опери України — Олена Філіп’єва.
Глядачі також матимуть право
голосу та можуть обрати власного
фаворита змагань, проголосувавши
за допомогою QR-коду на флаєрах,
одержаних перед початком вечірньої вистави. Переможці у цій
номінації одержать спеціальний
Приз глядацьких симпатій.
За словами організаторів заходу, надихатимуть конкурсантів
зірки фестивалю — солісти English

National Ballet Катерина Ханюкова
та Айтор Аррієта, які виконають
фрагменти з балетів: «Манон» на
музику різних творів Жюля Массне
та «Корсар» Адольфа Адана.
Фінальний гала-концерт за
участі переможців конкурсу та
запрошених зірок світового балету
відбудеться 23 жовтня.
Серед почесних гостей «Ballet.
UA»: Катерина Ханюкова та Айтор Аррієта (перші солісти English
National Ballet, London), Аньєз Летестю (прима-балерина Opera National
de Paris), Руперт Пеннефатер
(прем’єр балету Royal Opera House,
London), Амілкар Морето Гонсалес
та Кейото Ямамото (провідні солісти балету Ballett Kiel, Germany) та
Олеся Шайтанова (прима-балерина
Театру опери та балету у Вільнюсі).
Дізнатися детальну інформацію
щодо програми та продажу квитків
можна на офіційному сайті театру.
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Зірки світового балету завітають
на Міжнародний Фестиваль до Києва
21–23 жовтня на сцені Національної опери України відбудеться
грандіозна мистецька подія — фестиваль «Ballet.UA», яка об’єднає
відомих артистів з різних країн світу.
Шанувальники класичної хореографії впродовж трьох вечорів мають
можливість побачити танцівників
з Німеччини, Франції, Великобританії, Литви, а також семи українських
театрів: Національна опера України
імені Тараса Шевченка, Kyiv Modern
Ballet (Київ, Україна), Київський муніципальний академічний театр опери
та балету дітей та юнацтва — Київська
Опера, Харківський національний
академічний театр опери та балету
імені Миколи Лисенка — СХІД ОПЕРА,
Дніпропетровський академічний
театр опери та балету, Одеський національний академічний театр опери
та балету, Львівський національний
академічний театр опери та балету
імені Соломії Крушельницької.
Ф е ст и в а л ь р о з п оч н е т ь с я
з прем’єрних показів вистав сучасних українських хореографів.
Вперше шанувальникам балету
покажуть одноактну виставу «Широко заплющені очі» у постановці
відомого українського танцівника
та прем’єра Національної опери

України Віктора Іщука. На створення цієї постановки його надихнув
знаменитий однойменний фільм
Стенлі Кубрика.
«Дуже довго думав над цим проєктом, років 10, мабуть. Після того,
як станцював хореографію Едварда
Клюга та Родена Дуайта, відчув
себе артистом сучасного жанру,
адже це широке поле для переосмислення усіх можливих видів
та напрямів танцю», — зазначає
хореограф-постановник.
Вистава є безсюжетною: це
декілька історій кохання, кожна
з яких має окремий сенс. Вона
складається з сольних, дуетних
та кордебалетних номерів, кожен
з яких перекликається з іншим,
пов’язуючи усі історії в одну…
Характерною особливістю постановки є те, що окрім артистів
балету у перфомансі залучені також
музиканти оркестру. За задумом
автора, вони є своєрідною живою
декорацією під час спектаклю:
з одного боку сцени знаходиться

квартет зі скрипки, альта, віолончелі та контрабаса, а з іншої — рояль.
У виставі звучить музика Йоганна
Себастьяна Баха, Фредеріка Шопена
та Сергія Рахманінова. Лейтмотив
балету — Goldberg Variations Баха.
Головні ролі у прем’єрній виставі виконають провідні солісти театру: Наталія Мацак, Сергій
Кривоконь, Юлія Москаленко та
сам Віктор Іщук.
Окрім балету «Широко заплющені
очі» глядачі зможуть побачити Другу
дію балету «Данте» — спільного
італо-українського мистецького проєкту, створеного до 700 річчя з дня
смерті видатного поета. Прем’єрний
показ балету відбувся наприкінці
червня цього року і мав неабиякий
успіх у столичних глядачів.
Постановником вистави є киянин,
колишній артист Національної опери
України Ярослав Іваненко — нині художній керівник балету та головний
хореограф Theatre Kiel (Німеччина).
У головних ролях закоханих Данте
та Беатріче шанувальники балету
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