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АНОНСИ

Забудовник прибере зайві 
поверхи скандальної 
будівлі на вулиці Гончара

Найвищий в Україні 
флагшток напередодні 
Дня прапора встановлять 
у Києві: його висота 
сягатиме майже 
100 метрів

Мультики із квітів: 
унікальну виставку 
відкрили на Співочому 
полі

До Дня Незалежності 
України в парку Шевченка 
готують особливий 
концерт

 стор. 2

 стор. 2

 стор. 4

 стор. 4

Кияни можуть зробити це 
кількома способами: як і раніше, 
після авторизації на сайті 
Громадського бюджету, а також 
вперше – у додатку Kyiv Smart City.

Щоб обрати ініціативи, 
натисність «Переглянути 
проєкти» на сайті ГБ та оберіть 
за допомогою фільтрів (район 
реалізації, тема) або за номером 
чи назвою в полі пошуку до 5 
проєктів, які ви хочете підтримати.

Голосувати за проєкти у 
додатку зможуть користувачі, 
які зареєстровані у столиці 
та/або платять податки до 
бюджету Києва. Для голосування 
також необхідно підтвердити 
свою особу, підключивши у 
додатку Bank ID. Верифікація 
потрібна для відкритого та 
прозорого голосування, адже 
воно відбувається лише в 
електронному вигляді. У деяких 
випадках голосування може 
бути недоступне. Наприклад, 
якщо користувач на момент 
голосування не досяг 16 років, 
не зареєстрований у Києві, уже 
використав усі голоси, який має 
недостатньо інформації для 
підтвердження особи або ж чий 
акаунт обмежений/заблокований 
через порушення внутрішніх 
правил ГБ.

ЯК ГОЛОСУВАТИ

У столиці почалося голосування 
за проєкти Громадського бюджету
У понеділок, 17 серпня, почалося голосування за ідеї киян, подані 
на конкурс «Громадський бюджет». Підтримати найкреативніші проєкти 
можна буде до 15 вересня.

ОСОБЛИВОСТІ ГБ
Громадський бюджет – це та 

частка міського бюджету, долю якої 
щороку вирішують самі містяни 
шляхом електронного голосуван-
ня. Кожен учасник може проголо-
сувати за 5 проєктів-фаворитів. 
Містяни подають на голосування 
власні проєкти. У результаті, ті 
з них, що отримають найбільше 
голосів, – втілюються владою міста 
під контролем самих містян.

Цього року голосування три-
ватиме з 17 серпня до 15 вересня. 
Оголошення проєктів-перемож-
ців буде відбуватися до 1 жовтня, 
а реалізація – до 31 грудня 2021 
року. Кампанія голосування буде 
вже п’ятою в столиці. Щороку кіль-
кість проєктів та киян, що беруть 
участь у голосуванні, зростає. 
Якщо у першому Громадському 
бюджеті перемогло 62 проєкти, 
то у четвертому (ГБ-2020) вже 554. 
Збільшується і фонд Громадського 
бюджету. За п’ять років він зріс із 
50 до 160 мільйонів гривень.

Кияни створюють та обира-
ють проєкти, які вважають дій-
сно необхідними для міста. На-

приклад, завдяки фінансуванню 
у рамках Громадського бюджету, 
в Києві з’явилися нові об’єкти та 
проводяться заходи, покликані 
зробити життя в місті більш ком-
фортним, сучасним та безпечним. 
Серед реалізованих проєктів: скейт 
парк на березі Дніпра, фестиваль 
молодіжних ініціатив «Youthday», 
освітній проєкт «Kyiv radio school», 
освітлення прибудинкових тери-
торій автономними сонячними 
ліхтарями та інші.

ГБ-5 У ЦИФРАХ
Кошторис Громадського бю-

джету-5 складає 170 млн грн. Ці 
кошти міська влада виділяє для 
розвитку місцевого самовряду-
вання, демократичних процесів 
прийняття рішень, громадянської 
активності та партнерської вза-
ємодії, використовуючи ГБ як ін-
струмент розвитку взаємодії влади 
з громадськістю.

На ГБ-5 рекордні понад 840 
команд подали у різних сферах 
розвитку міста понад 1 700 про-
єктів на загальну суму майже 
1 млрд гривень. До голосування 

допущено більше 1 400 проєктів 
Громадського бюджету-5 на суму 
понад 715 млн грн.

Найбільше проєктів допущено 
до голосування у тематиці «Осві-
та, громадянське суспільство» – 
722 проєкти і «Молодь, спорт» – 
200 проєктів. Також кияни можуть 
обрати проєкти для голосування 
у категоріях: «ЖКГ (комунальне 
господарство, енергоефектив-
ність)» – 161 проєкт, «Культура, 
туризм» – 66 проєктів, «Здоров’я» – 
50 проєктів, «Соціальний захист, 
інклюзія» – 44 проєкти, «Дороги, 
транспорт» – 32 проєкти, «Еколо-
гія» – 30 проєктів, «Експеримен-
тальні (інноваційні, міжтематич-
ні)» – 26 проєктів, «Інформаційні 
технології (ІТ)» – 22 проєкти.

Найбільше на голосування 
пройшло проєктів Дарницького 
району – 209. Також у лідерах за ак-
тивністю – Шевченківський район, 
у якому пройшли на голосування 
193 проєкти. В Оболонському райо-
ні – 182 проєкти. Загальноміських 
проєктів на голосуванні – 168.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»
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Нарешті, сьогодні 
ми підписуємо 
Меморандум, згідно  
з яким забудовник 
бере зобов’язання 
знести зайві  
поверхи.  
Щоб будівля  
була не вищою  
за 27 метрів.

Віталій Кличко: Наше ключове 
завдання – зберегти історичне 
обличчя Києва

У питанні скандальної забу-
дови по вул. О. Гончара, 17–23, 
поставлено крапку – забудовник 
прибере зайві поверхи. Про це за-
явив мер Києва Віталій Кличко 
під час підписання меморандуму 
про врегулювання питань щодо 
використання земельної ділянки.

Документ підписали пред-
ставники компанії-забудовника, 

громадські активісти організації 
«Андріївсько-Пейзажна ініціатива», 
керівництво Національного запо-
відника «Софія Київська» і мер 
столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні ми ставимо крапку 
у конфлікті, який тягнеться з 2008 
року. І я наголошую: від самого по-
чатку позиція столичної влади була 
однозначною – багатоповерхового 

будівництва в охоронній зоні ЮНЕС-
КО – буферній зоні Софії Київської – 
не повинно бути! Наше ключове 
завдання – зберегти історичне об-
личчя Києва. Так, столиця повинна 
розвиватися, будуватися. Але при 
цьому нові будівлі не повинні спо-
творювати архітектурну спадщину. 
І забудовники мають це розуміти!» – 
наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що чимало прикла-
дів, коли столична влада зупиняла 
забудовників, які нехтували інтер-
есами міста. Зокрема, владі вдалося 
зупинити будівництво готелю на 
Андріївському узвозі, домогтися 
знесення незаконної надбудови 
на Будинку профспілок а також 
демонтажу верхніх поверхів будівлі 
у Десятинному провулку.

«Зупинили в 2016 році й це будів-
ництво в буферній зоні Софії Київ-
ської на вулиці Гончара. У нас було 
багато зустрічей із представниками 
забудовника, з представниками 
громади, якій я дуже вдячний за таку 
активну позицію. І нарешті, сьогодні 
ми підписуємо Меморандум, згідно 
з яким забудовник бере зобов’язання 
знести зайві поверхи. Щоб будівля 
була не вищою за 27 метрів. Також 
забудовник має змінити проєкт, аби 
він відповідав всім нормам закону 
і рішенням, що ухвалила Київра-
да», – підкреслив Віталій Кличко.

Оновлений проєкт, який новий 
власник будівництва повинен на-
дати на розгляд міста, буде готовий 
найближчим часом. Про це заявив 
гендиректор ТОВ «Інвестицій-
но-будівельна група» Василь 
Нахамко.

«Ми зробимо все, аби ця будівля 
не псувала вигляд історичної час-
тини міста. Головне для нас – це 
співпраця з громадою міста. І ми 
чітко розуміємо, що повинні ді-
яти у рамках закону та рішень, які 
ухвалює влада Києва», – підкреслив 
Василь Нахамко.

Те, що новий власник конструк-
тивно співпрацює з громадою, 
підтвердили і громадські активісти.

«Власник із самого початку 
ретельно вивчив всі документи. 
І погодився з нашою позицією 
та позицією міста. Я дуже вдячна 
всім, хто долучився до роботи над 
цим меморандумом. І меру міста 
Віталію Кличку, і представникам 
Національного заповідника «Со-
фія Київська», і новому власнику 
будинку», – зазначила голова гро-
мадської організації «Андрі-
ївсько-Пейзажна ініціатива» 
Марина Соловйова.

Як підкреслила гендиректор 
Національного заповіднику «Со-
фія Київська» Неля Куковаль-
ська, підписання меморандуму 
дозволить зберегти Софію Київ-
ську в списку культурної спадщи-
ни ЮНЕСКО.

«Дуже приємно, що це питан-
ня нарешті врегульоване. І ми 
відвели загрозу від нашої голов-
ної історичної пам’ятки культу-
ри. Я сподіваюся, що найближ-
чим часом у такий саме спосіб 
будуть вирішені всі проблеми 
з будівництвом в буферній зоні 
Софії Київської, межі якої визна-
чила ЮНЕСКО», – сказала Неля 
Куковальська.

За матеріалами офіційного  
сайту КМДА

«Укрзалізниця» відновить рух 
потягів «Київ – Запоріжжя»

У середу, 19 серпня, «Укрзалізни-
ця» (УЗ) відновлює курсування по-
тяга № 71 / 72 «Київ – Запоріжжя». 
Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг відправиться із Запоріжжя 
19 серпня, з Києва – 20 серпня, 
і буде курсувати через день.

«Квитки незабаром можна буде 
придбати через офіційний сайт 
компанії та в залізничних касах», – 
йдеться у повідомленні.

Також в УЗ нагадують, що всі 
потяги проходять посилену дезін-
фекційну обробку перед та після 

рейсу. Крім того, посилено обробку 
постільної білизни під час прання. 
У кожному вагоні встановлено 
санітайзер, яким можуть корис-
туватися пасажири.

У вагонах розміщені рекомен-
даційні наліпки щодо правил осо-
бистої гігієни в умовах карантину. 
Поїзні бригади забезпечені за-
собами індивідуального захисту, 
пройшли відповідні інструктажі 
та медогляд.

«Для посадки в поїзд пасажири 
обов’язково повинні вдягти захисну 
маску, а також пройти температур-
ний скринінг при вході на вокзал та 
при посадці до вагона. З огляду на 
заходи безпеки пасажирам рекомен-
довано якнайменше пересуватися 
по вагонах», – наголошують в УЗ.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

До Дня Незалежності в Києві 
встановлять найвищий 
в Україні флагшток
Віталій Кличко 
відвідав будівельний 
майданчик, де почали 
встановлювати 
головний прапор 
України.

Мер Києва Віталій Кличко зранку 
в понеділок, 17 серпня, відвідав 
будівельний майданчик, де вже 
почали встановлювати флагшток 
для найвищого, головного прапо-
ра України. Відео з майданчика 
Віталій Кличко опублікував на 
своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Тиждень залишився до 
великих свят для українців – Дня 
Державного Прапора України та 
Дня Незалежності. Зранку навідався 
на будмайданчик, де встановлю-
ють найбільший, головний Прапор 
України. Роботи активно тривають. 
Вже привезли конструкції. Напере-

додні Дня Державного Прапора ми 
відкриємо меморіал. Встановлять 
прапор на київських пагорбах, де 
відкривається дивовижний вид на 
наше місто. І весь Київ бачитиме 
головний Прапор нашої держави», – 
сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що зводять най-
більший у країні флагшток за ко-
шти меценатів.

Нагадаємо, висота флагштока 
буде майже 90 метрів, а розмір по-
лотнища прапора – 16 на 24 метра.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

У Києві посилять вимоги 
до громадян через коронавірус
За рішенням Державної комісії з надзвичайних 
ситуацій, Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба 
КМДА. Від вівторка, 17 серпня, в 
столиці діятимуть посилені урядом 
наступні обмеження і заборони:

Перебування в громадських спо-
рудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального 
захисту – масок.

Перебування на вулицях без 
документів, що посвідчують особу.

Заборона самовільно залишати 
місця самоізоляції чи обсервації 
людям, що перебувають в ізоляції.

Проведення масових (культур-
них, спортивних, розважальних, 

релігійних, рекламних) заходів 
за участі більше однієї особи на 
5 кв. м площі будівлі або території, 
якщо захід проводиться на від-
критому повітрі.

Організатор заходу є відповідаль-
ним за дотримання учасниками 
фізичної дистанції не менше, ніж 
півтора метра, якщо учасники роз-
міщені стоячи. Заповненість залів 
кінотеатрів та закладів культури не 
може бути більшою за 50 відсотків 
місць. Громадський транспорт – 
трамваї, тролейбуси, автобуси та 
маршрутні таксі здійснюють пере-
везення пасажирів винятково з роз-
рахунку кількості місць для сидіння.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство  

«Центр спортивної медицини міста Києва»
Розпорядження № 1102 від 29.07.2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
в державних І комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва», встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року №171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2020 року № 353), що додаються,

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 13 серпня 2020 року за № 162/165.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Державна наукова установа  
«Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

Розпорядження № 1131 від 03.08.2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Державна 
наукова установа «Центр Інноваційних медичних технологій НАН України», встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 
2014 року № 1056, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті Києві 07 жовтня 2014 року 
за № 37/1090 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12 травня 2020 року № 694), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 13 серпня 2020 року № 163/166.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної 
допомоги, які надає Комунальне некомерційне підприємство  

«Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва
Розпорядження № 1179 від 10.08.2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою впорядкування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно- діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва, 
встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті 
Києві 07 жовтня 2014 року за № 33/1086 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 квітня 2020 року № 603), виклавши їх у новій 
редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій Кличко 

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному
управлінні юстиції (м. Київ) 13 серпня 2020 року за № 166/169.

Додаток не друкується.
З додатком до розпорядження можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

Оголошення про виклик до суду 
представника ТОВ «Біоконд 

Україна» 
ПрАТ «ДАТАГРУП» повідомляє ТОВ 

«Біоконд Україна» (код ЄДРПОУ: 
33077819, адреса: 65044, Одесь-
ка обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 11-а), що 
ухвалою Господарського суду міста 

Києва від 14.07.2020 року в справі 
№ 910/9487/17  встановлено закриття 
підготовчого провадження та призна-
чено справу до судового розгляду 
по суті на 29.09.2020 року, о 10:00. 
Засідання відбудеться у приміщенні 
Господарського суду міста Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельниць-
кого, 44-б, зал судових засідань № 5.

Прошу вважати недійсною картку водія № UAD000146503000, видану на 
ім’я Балабаєв Сергій Енгельсович, у зв'язку зі втратою.

Втрачене посвідчення потерпілого від аварії на Чорнобильській АЕС, категорія 3,  
на ім’я Потапчук Сергій Васильович, вважати недійсним.

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

Повідомлення про оприлюднення Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Плану управління відходами 
в місті Києві до 2030 року

Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», з метою одержання та 
врахування пропозицій і зауважень громадськості, 
Департамент житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
оприлюднює Заяву про визначення обсягів 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану 
управління відходами в місті Києві до 2030 року.

Повна назва документа державного планування: 
проєкт Плану управління відходами в місті Києві 
до 2030 року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування: Київська міська 
рада.

Передбачувана процедура громадського 
обговорення: відповідно до частини четвертої 
статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку», громадське обговорення Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Плану управління відходами в місті Києві 
до 2030 року розпочато з дня її оприлюднення 
на сайті Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури  виконавчого  органу  Київської  
міської  ради (Київської  міської  державної  
адміністрації), dzki@kyivcity.gov.ua, у розділі 
«Консультації з громадськістю», за посиланням: 
https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/konsultacii-z-
gromadskistyu.html.

Відповідно до частини четвертої статті 12, 
громадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі 
(зокрема, в електронному вигляді) зауваження 
та пропозиції до визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються до 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а.
Відповідальна особа:  Жилка Марина 

Вячеславівна, контактні дані: e-mail: dzki@kyivcity.
gov.ua, vsodep@ukr.net; тел.: (044) 235-92-36 (38).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 
15 днів з дня публікації цього Повідомлення.

Повідомлення про оприлюднення 
проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 
2021-2023 роки та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку

Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
повідомляє про проведення стратегічної 
екологічної оцінки Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 
роки (далі – Програма).

Програма є важливим інструментом реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, який 
забезпечує послідовне та планомірне втілення 
основної стратегічної мети розвитку міста 
Києва – покращення якості життя мешканців, 
що визначається економічним добробутом і 
комфортом життя у місті з багатою історичною 
традицією.

Реалізація визначених завдань Програми 
дозволить створити умови для економічного 
зростання з урахуванням екологічної складової, 
удосконалення механізмів управління розвитком 
міста на засадах ефективності, відкритості та 
прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної 
активності, забезпечення належного функціонування 
інженерно-транспортної та комунальної 
інфраструктури, проведення цілеспрямованої 
містобудівної політики, дотримання високих 
екологічних стандартів; у результаті цього – 
забезпечення гідних умов життя та загального 
підвищення добробуту населення, підвищення 
конкурентоспроможності міста, доступності 
широкого спектра соціальних послуг тощо.

У результаті впровадження заходів Програми 
очікується, що, у порівнянні із існуючим станом, 
буде позитивний вплив на навколишнє природне 
середовище, зокрема на здоров’я населення.

Програма підлягає затвердженню Київською 
міською радою.

Громадське обговорення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2027 року розпочинається 
17 серпня 2020 року та завершується 16 вересня 
2020 року.

Способом участі громадськості є надання 
зауважень і пропозицій у письмовій формі та в 
електронному форматі.

Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) є 
органом, від якого можна отримати інформацію 
щодо стратегічної екологічної оцінки Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2021-2023 роки.

З проєктом Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, звітом про 
стратегічну екологічну оцінку та екологічною 
інформацією, зокрема пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується Програми, можна 
ознайомитися за адресою: https://dei.kyivcity.gov.
ua/content/pproiekt-programy-ekonomichnogo-i-
socialnogo-rozvytku-mista-kyieva-na-20212023-
roky.html.

Пропозиції та зауваження до звіту про 
стратегічну екологічну оцінку Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2021-2023 роки просимо надсилати до 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), за адресою: 01044, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або на електронну 
адресу: rrdei@guekmda.gov.ua, до 16 вересня 
2020 року.

Наявна екологічна інформація, зокрема 
пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується 
Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2021-2023 роки, знаходиться за 
адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Необхідність проведення транскордонних 
консультацій відсутня.

Киянам полегшили процедуру 
передачі показників 
електролічильників
Компанія YASNO запустила спеціальний чатбот.

У компанії зазначають, що 
з початку роботи онлайн сервісу 
показники електролічильників 
через чатбот передали вже 72 тисячі 
разів. Viber-бот YASNO допомагає 
вирішити питання з оплати елек-
тропостачання за лічені хвилини, 
а також зекономити при цьому 
електроенергію та кошти.

У чатботі YASNO у Viber можна:
• передати показання електролі-

чильника за одним або кількома 
особовими рахунками;

• сплатити за електроенергію без 
комісії;

• дізнатися адресу найближчого 
енергоофісу;

• отримати інформацію про 
енергоефективні продукти, що 
дозволяють економити: на-
бори Розумний Watt з двозон-
ним лічильником та послугою 
встановлення «під ключ», LED-
освітлення, розумні розетки;

• замовити консультацію спе-
ціаліста з питань енергоефек-
тивності.
Щоб скористатися онлайн по-

мічником, достатньо перейти за 
посиланням і відсканувати QR-код 
на сайті YASNO або через пошук 
Viber знайти Yasno-online.

Нагадаємо, що киянам слід спла-
чувати за електроенергію щомісяця 
до 20 числа. Зробити це можна 
також в Особистому кабінеті на 
сайті YASNO, через інтернет-бан-
кінг чи платіжні системи, якими ви 
користуєтесь зі свого комп’ютера 
або смартфона.
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Софія, Поліна, Максим 
та Олександр — найбільш популярні 
у столиці імена для немовлят
У Міністерстві юстиції 
України розповіли про 
те, які імена є найбільш 
популярними серед киян 
у 2020 році.

Найчастіше батьки для своїх 
донечок обирають імена Софія, 
Поліна, Марія, Анна, Анастасія 
та Кіра. А для хлопчаків найпо-
пулярнішими іменами є Максим, 
Олександр, Марк, Матвій, Тимофій 
та Михайло.

Обирають щасливі батьки для 
своїх чад і зовсім рідкісні імена. 
Наприклад, у цьому списку цьогоріч 
з’явилися: Аделіна, Теона, Квітосла-
ва, Пелагея, Прасковія, Ядвіга, Айна, 
Сарра Яєць, Праміла, Лавінія, Ясна, 
Забава, Ілектра, Берліна, Мілада, 
Владіана, Аріель; а серед хлопча-
ків — Марко, Северин, Ґаррі, Єлєзар, 
Кіпрян, Дорофій, Орест, Гедеон, 
Яросвіт, Харлампій, Аскольд, Ангел, 
Дарій, Лукас, Антіп, Оскар, Маркус.
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На Печерську «екранізували» 
мультфільми за допомогою квітів
На Співочому полі відкрили виставку «Мульт-ленд».

Щоб показати 10 сторіз найпопу-
лярніших мультиків, на Співочому 
полі висадили понад 300 тисяч кві-
тів. Ще 50 тисяч сурфіній, петуній 
та каліброхіа прикрашають цент-
ральну алею. Ідея «показати» на 
Співочому полі мультики з’явилася 
ще навесні, розповідає в. о. гене-
рального директора КО «Київзе-

ленбуд» Олексій Король. Безпо-
середньо над створенням виставки 
почали працювати місяць тому. 
Спочатку виготовляли металеві 
конструкції для об’ємних 3D-фігур, 
підбирали інші необхідні матеріали.

«Ми використали також де-
ревину, лозу, глину. Більше 200 
працівників наших підприємств 

чаклували над «Мульт-лендом». 
Мультфільми люблять і дорослі, 
й діти. Вони яскраві, позитивні, 
добрі. Нам всім потрібні такі емо-
ції», – зазначає Олексій Король.

Крім того, за традицією, на 
виставці буде чимало активнос-
тей, цікавих місць для селфі та 
відпочинку.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

На знак солідарності 
з білорусами, на київській 
мерії вивісили біло-
червоний прапор

На фасаді будівлі Київської місь-
кої державної адміністрації, що 
на Хрещатику, вивісили прапор 
Білорусі. Його розмістили у неділю, 
16 серпня, ввечері, на знак під-
тримки білоруського народу. 

Будівлю КМДА прикрашає біло-
червоно-білий, так званий грюн-
вальдський стяг – це історичний 
національний прапор Білору-
сі. У 1918 році він був стягом Бі-

лоруської Народної Республіки, 
а у 1991–1995 роках – першим 
державним прапором Республіки 
Білорусь, який згодом влада замі-
нила на радянський червоно-зе-
лений. Нині ж протести в Білорусі 
проходять саме під біло-червоно-
білим стягом.
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Світловий фонтан став 
туристичним магнітом 
Парку партизанської слави

Кияни та гості столиці із задо-
воленням відвідують Парк пар-
тизанської слави, щоб помилува-
тися новим світловим фонтаном 
і зробити селфі на його фоні.

Нагадаємо, минулого тижня 
фонтан відкрили у рамках ремонту 
центральної частини парку Пар-
тизанської слави. Він складаєть-
ся з п’яти арок висотою від 6 до 
8 метрів, які утворюють водоспад. 
Водограй вмикають щодня з 10:00 

до 15:00, та ввечері – з 18:00 до 
23:00, окрім вівторка. Особливо 
вражаюче об’єкт виглядає у вечірній 
час, коли вмикається підсвітка.

Гості парку можуть самостійно 
змінювати сценарій водограю. Він 
обладнаний спеціальними сен-
сорним кнопками, що дозволяють 
«керувати» фонтаном.
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До Дня Незалежності в парку Шевченка 
прозвучить особливий концерт
24 серпня Classic Picnic готує надзвичайний та дійсно масштабний 
концерт, що буде доступний водночас онлайн і офлайн.

Під керівництвом режисерки 
Олени Савчук, наразі в різних 
куточках України відбуваються 
записи концертів найвидатніших 
музичних колективів, що транслю-
ватимуться в День Незалежності 
на офіційній Facebook-сторінці 
Classic Picnic, а також офлайн – на 
великому екрані в парку Тараса 
Шевченка (звісно ж, на безпечній 
дистанції та з дотриманням мас-
кового режиму).

«Нам дуже важливо здійснити 
цей культурний прорив, пока-
зати широкій аудиторії красу 
класичної музики та високий 
рівень наших колективів. Саме 
тому я щаслива бути учасником 
процесу та бачити натхненні очі 
колег, котрі разом із нами творять 
«Оду Незалежності» з відкритим 
серцем. Це важкі дні зйомок під 
палючим сонцем, море хвилю-
вань, але це варте того, щоб нас 

почула вся Україна у важливий 
для неї день», – поділилася Олена 
Савчук.

До ініціативи вже долучилися 
колективи з Києва, Харкова, Львова 
та Одеси.

Розпочнеться концерт провід-
них колективів України 24 серпня 
о 19.00.
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