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Віталій КЛИЧКО:  
Ми робимо Київ 
містом парків
У середу, 12 серпня, у Києві після капітального 
ремонту відкрили парк Партизанської слави. 
Він розташований у Дарницькому районі, 
де щільна житлова забудова та інтенсивний 
трафік. Тому для мешканців району цей парк – 
одне із найулюбленіших місць відпочинку. 
Оновлену зелену оазу міста оглянув міський 
голова Віталій Кличко. Також він поспілкувався 
із місцевими жителями та взяв участь у фіксації 
рекорду: пішохідний фонтан парку занесли до 
Національного реєстру рекордів, як найвищий.

Парк був закладений 40 років 
тому, і нинішній ремонт – най
масштабніший, який відбувався 
на цій локації. Тут упорядкували 
територію та провели благоустрій. 
Тепер для зручності відвідувачів тут 
працюватиме нове освітлення, бю
вет, громадські вбиральні. А також 
парк має дві унікальні особливості – 
оглядовий майданчик біля озера 
та світловий пішохідний фонтан.

«Ця зелена зона площею 100 
гектарів має статус регіонального 
ландшафтного парку місцевого 
значення. У 2018 році ми розпочали 
капітальний ремонт центральної 
частини парку – близько 8 гектарів. 
Тут облаштували доріжки з ФЕМ
покриттям, встановили нові лави та 
урни, відремонтували громадську 
вбиральню та бюветний комплекс, 
встановили дитячий майданчик із 

гумовим покриттям, сучасне освіт
лення. Здійснили благоустрій та 
озеленення території», – розповів 
міський голова Віталій Кличко.

Найцікавішим та наймасштаб
нішим об’єктом оновленого парку, 
за словами мера, є світловий пішо
хідний фонтан.

«Унікальність фонтану – в його 
конструкції: 5 високих арок ство
рюють водоспад, а між струменями 
води, що підіймаються знизу, можна 
пройтися. У вечірній час фонтан під
свічується LEDсвітильниками», – 
зазначив Віталій Кличко.

На оновленій частині парку здій
снили додаткове озеленення. Щоб 
додати різнобарв’я, тут висадили 
клени, березу, магнолію, сакуру, 
кущову вишню, сливи. А для квітни
ків використали багатолітні квіти.

«Ми робимо Київ містом парків. 
За останніх 6 років відремонтували 

та реконструювали майже 380 пар
ків і скверів! А понад 130 зелених 
зон отримали статус парку чи скве
ру», – наголосив Віталій Кличко.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Для Києва розробили новий план Окружної дороги

Презентація оновленого плану 
будівництва транспортного обходу 
навколо столиці відбулася в Офісі 
Президента. План мають намір ре
алізувати до 2025 року в межах 
Національної програми «Велике 
будівництво». Вартість його повної 
реалізації – 85 мільярдів гривень.

Новий план обходу навко
ло Києва передбачає не кільце
ву дорогу, а напівкільце. Воно 
починатиметься від траси М07 
(Ковельська) в районі Клавдієва 
і завершуватиметься на 37 кіло
метрі Чернігівської траси (М01). 
Загальна протяжність – 150 кі
лометрів.

Дорога матиме шість діля
нок та сполучить траси М07 
Київ – Ковель, М06 Київ – Чоп, 
М05 Київ – Одеса, Н01 Київ – 
Знам’янка, Н08 Бориспіль – Марі
уполь, М03 Київ – Харків та М01 
Київ – Чернігів. Також будівель
ники зведуть міст із підходами, 
протяжністю понад 25 кілометрів, 
через р. Дніпро в районі Українки. 
Також у новому плані відмовилися 
від зведення північної ділянки 
дороги, яка потребувала будівни
цтва моста через Дніпро в районі 
Вишгорода.

Як вже писав «Вечірній Київ», 
північносхідну ділянку окружної 
дороги побудовано від Броварів 
до Чернігівської траси. Готова 
і невелика ділянка південного на
півкільця – від Ковельської траси 
до Борисполя. За новим планом, 
Київська окружна дорога поєднає 
між собою найбільші міста київ

ської агломерації: Ірпінь, Вор
зель, Васильків, Обухів, Українку, 
Бориспіль та Бровари. Водіям не 
доведеться їхати на лівий берег 
столиці з правого через центр міста. 
КОД допоможе скоротити їм час 
поїздки на 40–60 хвилин.

Нагадаємо, що нині через Київ 
проїжджає понад 600 тисяч авто
мобілів на добу, 40% з яких – тран
зитом. Київська обхідна дорога 
допоможе розвантажити столицю 
від транзитного транспорту й таким 
чином вбереже місто від негатив
ного впливу фур. Піковий трафік 
на окремих ділянках становитиме 
понад 70 тисяч автомобілів на добу, 
сумарний трафік – понад 300 тисяч 
автівок. «Напівкільце» сконцен
трує на собі до 70% вантажного 
транспорту.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Над прірвою: історична будівля 
на Ярославовому Валу  
почала рости углиб 
Місцеві мешканці відверто бояться за своє життя,  
а міська влада займається порятунком історичної споруди.

П’ять поверхів донизу
Буквально кожного дня мешкан

ці історичної будівлі на Ярославо
вому Валу, 10, змушені засинати 
і просинатися з єдиною думкою: 
а чи не завалиться сьогодні бува 
їхній будинок. А підстави для хви
лювання більш ніж серйозні: під 
будівлею вже викопали п’ять по
верхів углиб.

«Із фасадної сторони будинку 
знесли балкон однієї із квартир 
і захопили більше половини при
будинкової території. На наших 
очах періодично відбуваються 
пошкодження внутрішніх кому
нікацій», – скаржиться місцева 
мешканка Ярина Володимирова.

За її словами, руйнація будинку 
почалася під виглядом реконструк
ції. Власники перших двох поверхів 
затіяли ремонт. І почали розши
рювати свої володіння вглиб – під 
час цього «ремонту» щодня виво
зили 5–6 вантажівок землі. Коли 
мешканці вищих поверхів почали 
бити на сполох, їх заспокоювали – 
мовляв, це така технологія для 
зміцнення фундаменту.

Але зрештою, внаслідок такої 
«реконструкції» у квартирах за
тріщали стіни та стелі.

«Тріщини пішли по стінах, 
вздовж стелі та по всій кварти
рі», – розповідає киянка Людмила 
Барташ, яка проживає в аварійному 
будинку.

Зважаючи на протести киян 
і рішення державної комісії з питань 
техногенної безпеки, забудовники 
пообіцяли зміцнити опорні кон
струкції приміщень.

Що сказав би 
Петлюра?

Ярославів Вал, 10  – 
історична будівля, 
у якій понад 100 
років тому працював головний 
отаман військ Української народ
ної республіки Симон Петлюра. 
Починаючи з 1906 року, в будинку на 
Великій Підвальній (так називалася 
ця вулиця), працювала редакція 
газети «Рада» – першого україно
мовного суспільнополітичного 
видання, де майбутній керівник 

держави був активним автором. 
На той час Симон Васильович зні
мав невелику кімнатумайстерню 
в одному з підсобних приміщень, 
де сьогодні триває скандальна 
забудова.

Проти руйнування історич
ної пам’ятки виступають не 
лише на Ярославовому Валу, а й 
у Національному заповіднику «Со
фія Київська».

« Н а ш а  п о з и ц і я  п р о с т а : 
в історичному ареалі міста Києва 
будьяка реконструкція має роби
тися професійно, з урахуванням 
великої кількості пам’яток, а також 
можливого впливу на них. Ті, хто 
не враховують це, мають бути по
карані, а самі роботи необхідно 
терміново зупиняти», – вважає реч-
ник Національного заповідника 
Олексій Курпас.

Незважаючи на історич
ну цінність, забудовники ще 
в лютому2020 встановили на фа
саді будівлі міцні металеві балки. 
Це було зроблено для того, щоб 
на підземній території створити 
величезний внутрішній простір 
для нових площадок.

Реакція столичної 
влади

Скандальне будівництво вдалося 
призупинити після того, як ці робо
ти викликали великий суспільний 
резонанс.

«Будівництво під виглядом про
тиаварійних робіт на Ярославовому 
Валу – яскравий приклад низької 
ефективності роботи правоохо
ронних та контролюючих органів. 
Прикро, що майже рік зпід будинку 
в центрі столиці вивозили ґрунт, 
знищуючи при цьому культурний 
шар», – розповів лідер громад-
ської організації «Твердиня» 
Юрій Федоренко.

Завдячуючи активній позиції 
громадськості, це питання винесли 
на розгляд комісії, яку створи
ли при КМДА з метою перевірки 
інформації щодо резонансних 
об’єктів будівництва.

«Як проводили ці роботи – ніх
то не знає. Забудовники повинні 
були залучати археологів та інших 
фахівців. Але вони цього не зро
били», – сказав заступник голови 
комісії з резонансних забудов 
при КМДА Сергій Мельниченко.

За даними фахівців, для про
ведення таких робіт потрібно було 
спочатку отримати експертні ви
сновки та дозволи з Міністерства 
культури та профільного Депар
таменту КМДА.

«Інженери кажуть, що така будо
ва, як наприклад, на Ярославовому 
Валу, може нести небезпеку будівлі, 
що належить до культурної спад
щини. Поруч знаходяться житлові 
будинки, іноземні представни
цтва. Нам потрібно розробити «до
рожню карту», за якою ми будемо 
протистояти забудовниками, які 
нехтують законом. Я дуже дякую 
активним мешканцям міста, які 
допомагають контролювати цей 
процес», – підсумував столичний 
мер Віталій Кличко.

За його словами, потрібно акти
візувати роботу комісії з проблем 
незаконних забудов і надалі жор
стко реагувати на такі порушення.

Крапку має поставити суд, 
оскільки столична поліція вже 
розслідує кримінальну справу, 
пов’язану з будівництвом на Ярос
лавовому Валу.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

12 серпня стартував тендер на проєктні роботи першої ділянки Київської 
окружної дороги, довжиною 35 км, яка з’єднає траси М-06 Київ – Чоп та М-05 
Київ – Одеса. Її можуть почати зводити з наступного року. За попередніми 
розрахунками, вартість будівництва першої ділянки становитиме 12 млрд грн.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу

ТОВ «Керуюча Компанія «Статус» повідомляє, 
що до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київська міська державна адміністрація) 
на затвердження надано тарифи на послуги з 
виробництва, постачання теплової енергії, на 
теплову енергію/комунальну послугу з поста-
чання теплової енергії та постачання гарячої 
води, розраховані згідно з Порядком, затвер-
дженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. 
№ 869 (зі змінами). Уповноважені органи 
щороку встановлюють тарифи на виробництво, 
постачання теплової енергії, теплову енергію, 
послугу з постачання теплової енергії та по-
слуги з постачання гарячої води на період з 
01 жовтня по 30 вересня.

На вимогу пунктів 57 та 96 Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробни-
цтво, транспортування та постачання, послуги 
з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, затвердженого постановою КМУ 

від 01.06.2011 р. № 869 (зі змінами), ліцензі-
ати зобов’язані подати заяву та додані до неї 
матеріали і розрахунки тарифів, здійснені за 
результатами перегляду тарифів.

Чинні тарифи встановлені Розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 
05.03.2019 р. № 385. Таким чином ТОВ «Керую-
ча компанія «Статус» зобов’язана з 01.10.2020 
року встановити тарифи на 12 місяців на 
послуги з постачання теплової енергії для 
категорії споживачів: «населення», «інші спо-
живачі» та послуги з постачання гарячої води 
для категорії споживачів: «населення».

Планові тарифи на теплову енергію, послугу 
з постачання теплової енергії та послуги з по-
стачання гарячої води розраховані відповідно 
до вимог Порядку формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, за-
твердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. 
№ 869 (зі змінами внесеними постановою КМУ 
від 10.06.2020 р. № 467).

Встановлення тарифів обумовлено наступ-
ними факторами:

 ● Введенням в дію вимог Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» від 
09.11.2017 р. № 2189 – VIII;

 ● Внесенням змін до Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги 
з постачання теплової енергії і постачання 
гарячої води, затвердженого постановою 
КМУ від 10.06.2020 р. № 467;

 ● Зміною тарифів на централізоване водо-
постачання та водовідведення – постанова 
НКРЕКП від 04.02.2020 р. № 283.

 ● Зміною ціни на природний газ.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальська-Житлосервіс» інформує про на-
мір встановити (шляхом перегляду) тарифи на 
теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води 
для розрахунків зі споживачами категорій 
«населення», «інші споживачі» на період з 1-го 
жовтня по 30 вересня. Тарифи на теплову енер-
гію, послуги з постачання теплової енергії та 
послуги з постачання гарячої води розраховані 
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» відповідно до 
вимог Порядку формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води, затвердже-
ного Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. 
№ 869 (в редакції постанови КМУ від 3 квітня 
2019 р. № 291). Встановлення тарифів на те-
плову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води 
необхідно для забезпечення відшкодування 
всіх економічно обґрунтованих витрат ТОВ 
«Ковальська-Житлосервіс» на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, 
а також надання послуг з постачання теплової 
енергії та послуг з постачання гарячої води. У 
планованих тарифах передбачено нові принципи 
договірних відносин, що виникають у процесі 
надання та споживання комунальних послуг, а 
також нові вимоги законодавства до форму-
вання тарифів на теплову енергію та послуги з 
постачання теплової енергії і постачання гарячої 
води. Тарифи диференційовано залежно від 
наявності/відсутності витрат підприємства 
на центральні теплові пункти, індивідуальні 
теплові пункти та систем автономного опалення. 
Тарифи на комунальну послугу з гарячої води, 
що виробляється за допомогою індивідуаль-
ного теплового пункту, розраховані окремо 
для кожного багатоквартирного будинку. За-
гальний розмір планованих тарифів, поданих 
до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
для встановлення 01.10.2020, їхня структура 
(плановані витрати за елементами, податок на 
додану вартість) розміщено на офіційному сайті 
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» за посиланням: 
kovalska-gs.com.ua.

Додатково інформуємо:
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послуги з цен-
тралізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води для ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс» встановлені з 01.01.2019 розпо-
рядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11.12.2018 № 2232. Розмір діючих тарифів 
вказано у вищезазначеному розпорядженні.

Відсоток відшкодування за 2019 рік діючими 
тарифами, встановленими розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 11.12.2018 № 2232, середньої фактичної 
собівартості послуг складає 92%.

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів 
обумовлено наступними факторами:

 ● введенням в дію вимог Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» від 
09.11.2017 № 2189-VIII;

 ● зменшенням тарифів на виробництво 
теплової енергії ТОВ «Ковальська-Жит-
лосервіс» (зменшення на 34%) у зв’язку зі 
зниженням ціни природного газу (з ураху-
ванням тарифів на транспортування та роз-
поділ природного газу) на 45% в порівнянні 
з ціною природного газу в діючому тарифі;

 ● підвищенням запланованої середньої за-
робітної плати на 2,4%, зокрема у зв’язку 
з ростом прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб з 01.07.2020 – на 4,5%, та 
з 01.12.2020 – на 3,3%;

 ● зростанням тарифів на централізоване 
водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 
41,6% відповідно до постанови НКРЕКП від 
04.02.2020 № 283 на рівні 11,2 грн за м3, 
у порівнянні з 7,91 грн за м3, врахованих 
у діючих тарифах на теплову енергію;

Загальний розмір планованих тарифів, 
поданих до виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для встановлення тарифів 
з 01.10.2020, надаються нижче:

Тарифи на теплову енергію/комунальну послу-
гу з постачання теплової енергії з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт центральних 
теплових пунктів, без урахування витрат на 
утримання індивідуальних теплових пунктів, 
крім будинків, обладнаних системою авто-
номного опалення, розраховані на економічно 
обґрунтованому рівні для здійснення розрахунків 
зі споживачами для категорій:

Населення 1107,25 Грн/Гкал з ПДВ

Інші споживачі 1107,25 Грн/Гкал з ПДВ

Тарифи на теплову енергію/комунальну по-
слугу з постачання теплової енергії для будинків, 
обладнаних системою автономного опалення, 
розраховані на економічно обгрунтованому рівні 
для здійснення розрахунків зі споживачами для 
категорій по вул.Червонопільська, 2-г:

Населення 1049,04 Грн/Гкал з ПДВ

Інші споживачі 1049,04 Грн/Гкал з ПДВ

Тарифи на комунальну послугу з поста-
чання гарячої води без урахування витрат на 
утримання та ремонт центральних теплових 
пунктів, з урахуванням витрат на утримання 
індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, 
обладнаних системою автономного опалення, 
розраховані на економічно обґрунтованому рівні 
для здійснення розрахунків зі споживачами для 
категорій населення:

Адреса індивідуального 
теплового пункту

Населення, 
грн/ кв.м 

з ПДВ

вул. Левітана, 3 75,75

Проспект Науки, 69 74,03

вул. А.І. Сікорського,1 72,28

вул. А.І. Сікорського,1-а 72,87

вул. А.І. Сікорського,1-б 72,86

вул. М.В. Липківського, 37-в 71,13

вул. М.В. Липківського, 37-б 71,37

Тарифи на комунальну послугу з постачан-
ня гарячої води розраховані на економічно 
обгрунтованому рівні для будинків, облад-
наних системою автономного опалення, для 
здійснення розрахунків зі споживачами для 
категорій населення:

Адреса індивідуального 
теплового пункту

Населення,  
грн/ кв.м   

з ПДВ

вул.Червонопільська, 2-г 68,44

З усією повною інформацією щодо плано-
ваних тарифів можна ознайомитися на сайті 
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» за посиланням: 
kovalska-gs.com.ua. Зауваження та пропозиції 
приймаються протягом 7 календарних днів з 
14.08.2020 по 20.08.2020 за адресою: 02072, 
м. Київ, вул. Є.Чавдар, 3, та за електронною 
адресою: kovged@ukr.net.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Облаштування вуличних лав з рекламними носіями в місті Києві» переможцем визначено ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТИНГ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42244060), 
результати затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 11 серпня 2020 року № 1180. 

Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії  
окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення

Адреса Споживачі
Діючий тариф,  

грн за 1 Гкал
Плановий тариф,  

грн за 1 Гкал % відхилення в порівнянні 
з діючими тарифами

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-а
Населення 1242,78 1491,34 1302,53 1563,04 4,81%

Інші споживачі 1242,78 1491,34 1302,53 1563,04 4,81%

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-б
Населення 1242,78 1491,34 1282,21 1538,65 3,17%

Інші споживачі 1242,78 1491,34 1282,21 1538,65 3,17%

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-в
Населення 1242,78 1491,34 1269,28 1523,14 2,13%

Інші споживачі 1242,78 1491,34 1269,28 1523,14 2,13%

Тарифи на послуги з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою систем автономного опалення

Адреса Споживачі
Діючий тариф,  

грн за 1 м3
Плановий тариф,  

грн за 1 м3 % відхилення в порівнянні  
з діючими тарифами

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-а Населення 68,40 82,08 87,67 105,20 28,18%

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-б Населення 68,40 82,08 86,42 103,70 26,35%

м. Київ, вул. Глибочицька, 32-в Населення 68,40 82,08 85,52 102,62 25,04%

З усією необхідною інформацією щодо тарифів на послуги з виробництва, постачання теплової енергії, на теплову енергію/комунальну 
послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води можна ознайомитися на сайті: http://status-pm.com.ua.

ТОВ «Керуюча Компанія «Статус» протягом 7 календарних днів з дня опублікування оголошення приймає письмово всі зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб про розмір тарифів на комунальні послуги адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32-в, офіс № 146, 
контактний телефон: (044) 585 48 45.

Вступна кампанія 2020: 
які нововведення чекають 
на абітурієнтів
1 серпня в Україні офіційно стартувала вступна 
кампанія до вищих навчальних закладів. 
Абітурієнти можуть зареєструвати не більше 
5 заяв у різні виші на бюджет і необмежену 
кількість – на контракт. 13 серпня розпочався 
прийом документів від абітурієнтів на бакалаврат. 
Журналісти «Вечірнього Києва» поспілкувалися із 
абітурієнтами про те, як вони готуються до вступу.

Киянка Ксенія виросла в родині 
лікарів, і її майбутній вибір – оче
видний. Вона хоче продовжити 
династію. Головний пріоритет 
дівчини – вступ до Національно
го медичного університету імені 
О. О. Богомольця.

Потрапити до медичних універ
ситетів в Україні – найважче, адже 
саме в ці заклади найвищий прохід
ний бар’єр: щоб здобувати омріяну 
професію, потрібно було набрати 
щонайменше 150 балів на ЗНО 
з другого та третього конкурсних 
предметів. Але у Ксенії практично 
немає підстав для хвилювання, адже 
набраних балів вистачає. Дівчина 
складала ЗНО з чотирьох предметів: 
українська мова та література, біо
логія, хімія та математика.

«Здала тестування майже на від
мінно, мій середній бал ЗНО – 195,6, 
тож є шанс потрапити на бюджет. 
Інші навчальні заклади навіть роз
глядати не хочу, оскільки маю за 
мету вивчитися саме в цьому уні
верситеті», – коментує Ксенія.

Вона вже зареєструвала свій 
електронний кабінет і подала заяву. 
Із 13 по 22 серпня Ксенія, як і решта 
абітурієнтів, має подати пакет до
кументів для вступу. А далі – чека
тиме рейтингових списків вступ
ників, які оприлюднять 27 серпня. 
І шукатиме себе серед щасливчиків, 
які зможуть здобути вищу освіту 
за державний кошт. Зарахування 
вступників у 2020 році на бюджетну 
форму навчання відбудеться – до 
5 вересня, а на контракт – до 30 ве
ресня. Студенти, які вступають на 
магістратуру, повинні подати заяви 
до вишів протягом 5–22 серпня.

Для потрапляння на бюджет 
потрібно мати щонайменше 125 
балів. Але цього не вистачить, якщо 
абітурієнт, наприклад, хоче стати 
правником, мріє про кар’єру ди
пломата чи хоче працювати управ
лінцем, адже на ці спеціальності 
поріг зріс до 140 балів.

Киянин Анатолій має більш 
«приземлені» цілі. Зізнається, за
мість ґрунтовної підготовки до ЗНО, 
покладався на удачу та інтуїцію – тож 
тепер змушений з батьками шукати 
кошти для здобуття платної освіти.

«Зізнаюсь чесно, до іспитів 
готувався недобросовісно. Спо
дівався, що якось зможу вгадати 
правильну відповідь і все буде 
добре. З металошукачами не хо
дили, навіть була можливість спи
сати у людей, які сиділи недалеко 
від мене на одному з предметів, 
а саме – історія України. Проте мені 
це все одно не допомогло, відповіді 
виявилися не правильними», – роз
повідає Анатолій.

«Який у мене середній бал з ЗНО 
не зізнаюсь. Єдине, що можу ска
зати, так це те, що шукатиму варі
анти навчання на контракті. Через 

електронний кабінет вже наді
слав заяви до ВНЗ. Дуже зручно, 
до речі», – говорить хлопець.

У нинішньому році є категорія 
вступників, яким для вступу вза
галі не потрібно здавати ЗНО – це 
абітурієнти із окупованих територій 
Донбасу та Криму. Абітурієнти 
можуть вступити до будьяких 
ВНЗ України.

Дмитро вже 2 роки як переїхав 
з окупованого Донецька до Києва 
та лише зараз наважився вступити 
до ВНЗ. І зараз, як і решта дітей та 
молоді з ОРДЛО, має право на осо
бливі умови вступу, зокрема без зо
внішнього незалежного тестування.

«Я закінчив школу ще у 2015 році. 
Після того як переїхав з Донецька 
до Києва, було дуже важко жити. 
Я знаходився у пошуках роботи та 
квартири. Щоб знімати хоча б кімнату 
у гуртожитку, мені довелося працюва
ти різноробочим. У вільний час від ро
боти вчив українську мову. Придбав 
собі посібники з української мови 
та проходив навчання онлайн», – 
розповідає Дмитро.

Дмитро зазначив, що завжди 
мріяв вивчитися на економіста. Тож 
цього року вступатиме до Націо
нального Авіаційного Університету 
(НАУ) на факультет економіки.

«Хочу вивчитися на економіста 
й почати нове життя. Якщо раніше 
були обмеження в виборі ВНЗ, то 
цього року без здачі ЗНО можна 
подавати документи до будьякого 
вишу. Я обрав НАУ. Я склав лише під
сумкову атестацію з української мови 
та історії України», – додає хлопець.

Вступникам також необов’язково 
мати український паспорт 
і документ про освіту – досить 
свідоцтва про народження. Крім 
того, під час вступу дані абітурієнта 
зашифровуються, що дозволяє 
убезпечити дані, уточнили в МОН.

Ця новація викликала неодно
значну реакцію. Втім, хвилюватися, 
що українці з окупованих терито
рій займуть усі бюджетні місця не 
варто – їхня квота становить 10% 
від загальної кількості бюджетних 
місць, а в профільному міністерстві 
таку новацію пояснюють спробою 
реінтегрувати мешканців сходу 
в українське суспільство, а не «русь
кій мір».

Ще одним нововведенням, 
яке в штики сприйняли українці, 
є спроба замінити результати ЗНО 
на вступні іспити. В. о. міністра 
Сергій Шкарлет обговорював таку 
можливість для вступників на за
очну форму. Але українці добре 
пам’ятають, як і за скільки за старої 
схеми відбувалося зарахування до 
вузів, а тому висловлюють невдо
волення подібними ініціативами.
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Минулий місяць став 
рекордним за кількістю 
народжених немовлят

У липні нинішнього року 
в Київських пологових будинках 
на світ з’явилися 3 191 немовля.

Про це повідомили в Міському 
науковому інформаційноаналітич
ному центрі медичної статистики.

До речі, серед новонародже
них більше хлопчиків — 1 700, 
а дівчаток — 1 491.

При цьому народилося 87 двій
нят та 2 трійні.

«Приємно відзначити, що це 
найбільша кількість немовлят, які 
побачили світ за місяць в 2020 
році», — зазначають медики.

Усього за 7 місяців поточно
го року в столиці народилося 18 
755 малюків: 9 805 хлопчиків і 8 

950 дівчаток, зокрема 451 двійня 
і дві трійні.
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До свого 100-річчя Театр Франка 
проведе великий творчий вечір
Через карантин, заклад був змушений скасувати святкування навесні — але тепер ювілейну 
дату відзначать грандіозним творчим вечором.

27 і 28 серпня Національний 
театр імені Івана Франка нарешті 
проведе великий ювілейний вечір 
на честь свого 100річчя.

Ювілейний вечір триватиме 
два дні поспіль. Глядачі побачать 
екскурс в історичне минуле театру, 
творчі сюрпризи від молодого 
покоління франківців.

Історична довідка: 28 січня 
1920 року — виставою за п’єсою 
Володимира Винниченка «Гріх» 
відкрився перший сезон театру 
імені Івана Франка.

Об’єднавшись у Вінниці у роки 
громадянської війни, митці 
з різних регіонів України назвали 
колектив — Новий драматичний 
театр імені Івана Франка. Очіль
ником Театру обрали Гната Юру. 
З того часу театр мандрує різни
ми містами. А 1926 року (влітку) 
театр рішенням уряду перевели 
з Харкова до Києва, поселивши 
у приміщенні знаменитого Театру 
Соловцова у центрі столиці.

На сцені театру розкрили свої 
таланти та здобули визнання гля

дачів Амвросій Бучма, Наталія 
Ужвій, згодом — Галина Яблон
ська, Богдан Бенюк, Петро Панчук, 
Анатолій Хостікоєв, Олексій Бог
данович. У стінах театру почалися 
акторські династії Михайла За
дніпровського та Богдана Ступки.

Коли: 27 та 28 серпня о 19:00.
Де: Театр Франка, площа Івана 

Франка, 3.
Вартість квитків: від 80 грн.
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Якщо з крана потекла «жовта» 
вода: що робити і куди звертатися
Ви побачили, що з-під 
крана витікає вода 
жовто-бурого 
кольору – не хвилюйтеся, 
це можна виправити. 
Причини і методи 
боротьби пояснили 
у  «Київводоканал».

Чому вода жовтіє?
Найімовірніше причина – ре

монтні роботи, які проводять 
працівники ЖЕДу в квартирах 
ваших сусідів. Іншою причиною 
можуть бути старі та зношені труби 
у внутрішньобудинковому трубо
проводі, або застій чи малий розбір 
води в окремій квартирі або по стояку. 
Внутрішньобудинкові мережі по
требують періодичних промивок, 
тому, коли у вас з’являється вода 
жовтуватого кольору, зверніться до 
балансоутримувача вашого будинку 
з вимогою провести промивку вну
трішньобудинкових мереж.

Що робити?
Аби позбавитися жовтизни води, 

у випадку із виконанням робіт, по
трібно зливати воду з крана протягом 
5–10 хвилин до повного освітлення. 
Якщо це не допомогло, звертайтеся 
до диспетчерської служби «Київво
доканалу» за номером 1581, або до 
контактного центру за телефоном 
(044) 2020202. Спеціалісти візьмуть 
вашу заявку на облік і виконають усе 
необхідне, аби вирішити це питання 
якомога швидше і відновити подачу 
якісної води до вашої домівки.
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У столичному 
зоопарку оселилися 
екзотичні птахи
У Київському зоологічному парку  
екзотичне поповнення – каріами  
червононогі. Як повідомили у закладі,  
ця пара птахів привезена із зоопарку 
«Лімпопо», що на Львівщині.

Каріами червононоги – стрункі 
птахи з вагою 1,5 кг та завдовжки 
75–90 см. У них подовжений тулуб, 
маленька голова і довга шия. Вид 
поширений у Південній Амери
ці. Трапляється на сході та півдні 
Бразилії (включаючи Південну 
Амазонію), на крайньому сході 
Болівії, у Парагваї та Уругваї, на 
північному сході Аргентини. Меш
кає у сухих степах і рідколіссях, 
в аргентинській пампі, колючих 
чагарникових заростях Бразилії.

Незважаючи на те, що каріами 
здатні літати, роблять вони це 
вкрай рідко і неохоче, воліючи 
бігати по землі, при цьому здатні 
розвивати швидкість до 60 км/год. 
Завдяки неяскравому забарвленню 
каріами ховаються у високій траві 
або чагарниках. Під час полювання 
ці птахи повільно ходять по землі, 
розшукуючи у траві різних чле

нистоногих, жаб, змій, ящірок, 
гризунів і невеликих птахів. 

Вкрай рідко каріами їдять 
і рослинну їжу: плоди 

дерев, траву, насін
ня і ягоди.
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На вихідних у Києві відбудуться ярмарки
15 та 16 серпня практично в усіх районах столиці 
пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. 
Кияни мають змогу купити продукцію напряму в 
сільгоспвиробників – саме з цією метою у столиці 
традиційно влаштовують ярмарки. Наше видання 
пропонує ознайомитися із локаціями проведення. 
Працюватимуть ярмарки від самого ранку і до вечора.

15 серпня (субота) у:

Голосіївському районі – 
вул. Паньківська; 
вул. Голосіївська, 4–10;

Деснянському районі – 
вул. Сержа Лифаря (у межах 
просп. Володимира Маяков
ського та вул. Миколи За
кревського);

Дніпровському районі –
бульв. Ігоря Шамо, 2–12;

Оболонському районі – 
вул. Петра Калнишев
ського, 1–5;

Печерському районі – 
вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – 
просп. Степана Бандери (біля 
Куренівського парку);

Святошинському районі – 
вул. Булгакова, 10–13/1;

Шевченківському районі – 
вул. Богдана Гаврилиши
на, 1–17.

16 серпня (неділя) у:

Голосіївському районі – 
вул. Маршала Конєва (у межах 
вулиць Михайла Ломоносова 
та Василя Касіяна);

Печерському районі – 
вул. Джона Маккейна (у межах 
вулиць Іоанна Павла II та 
Чигоріна);

Шевченківському районі –
вул. Татарська, 32–38.
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