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Карантин в Україні 
продовжили до 31 серпня

На засіданні Кабінет Міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до кінця літа. Рішення про послаблення 
або посилення карантину більше не прийматиме місцева влада. Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ 
Максим Степанов. Регіони України розділять на 4 зони, в залежності від епідситуації: зелену, жовту, помаранчеву, 
червону. Але в зеленій зоні теж будуть обмеження: заповненість тільки сидячих місць у громадському транспорті, 
дотримання соціальної дистанції, масковий режим.

Як працюватимуть столичні школи з 1 вересня
Столичні школи готуються до нового навчального року і першого вересня зможуть 
розпочати навчання очно або у змішаній формі.

ÀÍÎÍÑÈ

В Україні оживає 
ринок праці

стор. 3

Заступником голови 
КМДА став Олександр 
Харченко

стор. 2

У столичному музеї 
показують унікальний 
український прапор

Як у Києві 
модернізують будинки, 
щоб зекономити на 
комунальних платежах

стор. 2

стор. 4

Про це заявив в. о. першого 
заступника голови КМДА Ва-
лентин Мондриївський.

«Зарано говорити про оста-
точне рішення та формат 2020-
2021 навчального року, поки на 
державному рівні запроваджено 
карантинні обмеження. Але шко-
ли Києва готові зустріти першого 
вересня учнів безпосередньо у 
закладах освіти. Зараз освітяни 

столиці активно готуються до 
нового навчального року і плану-
ють свою роботу з урахуванням 
протиепідемічних заходів. Ми 
розуміємо, що необхідно під-
готуватися як до дистанційного, 
так і до традиційного формату 
навчання. У цьому питанні на-
магаємося бути гнучкими, але 
сподіваємося, що новий навчаль-
ний рік учні зустрінуть у школах, 

а не за екранами комп’ютерів та 
за допомогою телефонів», – роз-
повів Валентин Мондриївський.

Він запевнив батьків, що всі 
засоби захисту проти вірусної 
інфекції для їхніх дітей закупо-
вуватимуть за міський кошт. У 
бюджеті Києва достатньо коштів, 
аби забезпечити усім необхідним 
освітні заклади столиці.
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Енергомодернізація і зменшення витрат на комуналку: актуальну інформацію влада столиці 
вчора донесла до важливих міжнародних партнерів України і до киян. Про що ж говорили?

Міською програмою співфіна-
насування «70/30» для реалізації 
енергоефективних заходів вже 
скористалися мешканці 600 бу-
динків Києва. Про це мер Києва 
Віталій Кличко заявив, презенту-
ючи результат повної термосанації 
будинку на вулиці Братиславській, 
з яким ознайомилися Президент 
Швейцарської Конфедерації 
Симонетта Соммаруга та міністр 
розвитку громад та територій 
України Олексій Чернишов.

Натепер Київ є лідером за вті-
ленням проєктів із енергоефек-
тивності, мешканці столичних 
багатоповерхівок використовують 
у 2-3 рази менше енергоресурсів 
та поліпшують технічний стан і 
комфорт своїх будинків.

«Цей будинок – учасник місь-
кої програми співфінанасування 
«70/30». Це – програма енергое-
фективних проєктів,  де 70% робіт 
оплачує місто. А 30% – мешканці. 
Також мешканці цього будинку 
беруть участь і в інших міських 
програмах. Як результат, у будинку 
встановили індивідуальний те-
пловий пункт та утеплили фасад, 
відремонтували мережі опалення 
та гарячої води, мережі холодного 
водопостачання, електрощитову. 
Допомога міста у здійсненні робіт 
склала 1,8 млн грн», – підкреслив 
Віталій Кличко.

«Про довіру до міської ініціати-
ви свідчить те, що самі мешканці 
інвестували понад 253 млн грн 
у термомодернізацію своїх по-
мешкань. Місто, зі свого боку, 
надало допомогу в розмірі 516 
млн грн. За ці кошти в будинках 
встановлюють індивідуальні те-
плові пункти, міняють вікна та 
двері, ремонтують покрівлю й 
утеплюють фасади, встановлюють 
нове економічне LED-освітлення. 

І економія для мешканців сут-
тєва. Вкладені людьми кошти 
повертаються за один-два опа-
лювальні сезони», – наголосив 
Віталій Кличко.

За словами Президента Швей-
царської Конфедерації Симонетти 
Соммаругі, у Швейцарії також існує 
проблема енерговтрат у старих 
будинках. Тому їй цікаво озна-
йомитися з досвідом української 
столиці у впровадженні проєктів 
із енергоефективності.

«Для нас головне – зменшити 
витрати населення. І зменшити 
частку шкідливих викидів у про-
цесі виробництва енергоресурсів. 
Тому ми приділяємо багато уваги 
термосанації старих будинків. 
Дуже приємно, що в Києві така 
програма вдало працює», – за-
явила Президент Швейцарської 
Конфедерації.

Цього року Київ планує втілити 
більше сотні проєктів із енерго-
ефективності. На це в бюджеті 

міста передбачили понад 100 
млн грн. Також столиця продо-
вжує здійснювати комплексну 
термосанацію шкіл і дитячих 
садків. За останні роки здійсни-
ли повну термомодернізацію 28 
закладів. Ще у 200-х закладах 
виконані окремі роботи: ремонт 
теплопунктів, заміна освітлення, 
утеплення стін.

Віталій Кличко також нагадав, 
що Київ – перший в Україні за 
обсягами відшкодування «теплих 

кредитів» у рамках урядової про-
грами. На сьогодні майже 200 
столичних ОСББ та ЖБК скорис-
талися теплими кредитами для 
здійснення енергоефективних 
заходів. Місто відшкодувало меш-
канцям понад 37 млн грн. 

Київ має також найбільше 
укладених енергосервісних до-
говорів для енергомодернізації 
бюджетних установ міста. Зо-
крема, із 330 енергосервісних 
договорів (ЕСКО), що працюють 
в Україні, 135 – укладені в Києві. 
Про це сьогодні повідомив за-
ступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв під час презентації 
втіленого проєкту термосанації 
багатоповерхового будинку на 
вулиці Братиславській у Деснян-
ському районі столиці.

«Завдяки укладеним 135 ЕСКО-
договорам в енергоефективність 
міста вдалося залучити 164 млн 
грн приватних інвестицій. Місто 
активно впроваджує програми 
співфінансування у житловому 
фонді та здійснює відшкодування 
коштів мешканцям у рамках уря-
дової програми «теплі кредити». 
Київ відшкодовує 30%, а держава, 
у свою чергу, – 40% суми кредиту, 
отриманої ОСББ/ЖБК на прове-
дення загальнобудинкових робіт. 
Сьогодні майже 200 столичних 
ОСББ та ЖБК скористалися те-
плими кредитами для здійснення 
енергоефективних заходів. Місто 
відшкодувало мешканцям по-
над 37 млн грн. Уже цього року 
п’ять міських ОСББ і ЖБК, ско-
риставшись кредитними коштами 
програми, провели термомодер-
нізацію будинкових систем опа-
лення, утеплення зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, 
дахів, фундаментів», – пояснив 
Петро Пантелеєв
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У Києві модернізують будинки, щоб зекономити 
на комунальних платежах

Заступником 
голови КМДА став 
Олександр Харченко
23 липня Київрада погодила призначення 
Харченка Олександра Володимировича 
на посаду заступника голови Київської міської 
державної адміністрації з питань здійснення 
самоврядних повноважень.

За це проголосувало 62 депу-
тати.

Олександр Харченко народився 
12 жовтня 1980 року, громадянин 
України. Освіта вища, у 2003 році 
закінчив Національну юридичну 
академію України імені Ярослава 
Мудрого за спеціальністю «Право-
знавство», юрист. У 2003 році – 
Харківську державну академію 
міського господарства за спеціаль-
ністю «Економіка підприємства», 
економіст.

Трудову діяльність розпочав у 
2003 році помічником прокурора 
Ніжинської міжрайпрокуратури 
Чернігівської області. У 2005 році 

працював начальником юридич-
ного управління ТОВ «Юридич-
на фірма «Захист». У 2005-2007 
роках – начальник юридичного 
управління ТОВ «Менеджмент. 
Інновації. Розвиток». Із 2006 до 
2020-го займався підприємниць-
кою діяльністю у галузі права. 
З 2018 року до цього часу працює 
на посаді начальника юридичного 
управління ПП «ОвручГазАвто».

Депутат Київської міської ради. 
Під слідством не перебував, суди-
мості не має.
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В Україні оживає ринок праці
На 516 тисяч осіб, офіційно зареєстрованих у центрах зайнятості, 
сьогодні припадає 54 тисячі вакансій.

Незважаючи на продовження 
епідемії коронавірусу, україн-
ський ринок праці починає знову 
оживати.

«Після пом’якшення карантин-
них обмежень, відбувається від-
новлення роботи підприємств та 
організацій, що впливає на зрос-
тання потреби у працівниках. У 
червні кількість вакансій, заявле-
них роботодавцями до державної 
служби зайнятості, зросла на 8% 
(у порівнянні з травнем-2020). 
За сприяння державної служби 
зайнятості було працевлашто-
вано 54 тис. осіб, що на третину 
більше, аніж у травні, – повідо-
мила заступниця директора 
Державного центру зайнятості 
Юлія Жовтяк.

За офіційними даними, най-
більше вакансій – для кваліфі-
кованих робітників з інструмен-
том (20%). Друге місце посідають 
працівники з технічного обслу-
говування (17%), третє – пред-
ставники торгівлі та послуг (15%). 
Найменша потреба – у керівниках 
і менеджерах (6%). При цьому 
кожен другий безробітний має 
вищу освіту.

Для віддаленої роботи потрібні 
оператори інформаційно-кому-
нікаційних мереж, кур’єри, соц-
працівники, водії та експедитори.

«Аналіз бази вакансій показує, 
що попит із боку роботодавців 
на нових співробітників віднов-
люється. У першій половині літа 
компанії розмістили на 47% біль-

ше пропозицій про роботу, аніж 
за аналогічний період навесні. 
Активний попит спостерігаєть-
ся якраз на представників тих 
сфер, чия робота була неможлива 
або значно обмежена у період 
дії основних карантинних об-
межень», – вважає керівниця 
експертно-аналітичного цен-
тру Міжнародного кадрового 
порталу grc.ua Юлія Дрожжина. 

Останнім часом роботодавці 
зацікавилися працівниками у 
сферах харчування, банківської 
діяльності, послуг для населення 
(салони краси, туризм, пошиття 
одягу, ремонт взуття тощо).
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

54 київські випускники 
склали ЗНО з найвищими 
балами: де вони навчалися
Про це повідомила директорка Департаменту освіти 
і науки Києва Олена Фіданян. 

200 балів за ЗНО з математики 
отримали 39 випускників та з фі-
зики – 15 випускників.

Найбільше 200-бальників: у 
Солом’янському– 16 (з матема-
тики – 13, з фізики – 3) та Печер-
ському – 12 (з математики – 9, з 
фізики – 3) районах.

Беззаперечним лідером став 
Український фізико-математичний 
ліцей Київського національного 
університету імені Т. Шевченка – 10 
результатів у 200 балів (з матема-
тики – 4; з фізики – 6).

Серед закладів загальної серед-
ньої освіти комунальної власності 
лідерство поділили: Києво-Печер-

ський ліцей № 171 «Лідер» Печер-
ського району – 6 результатів у 
200 балів (математика – 5, фізика 
– 1) та Технічний ліцей НТТУ «Ки-
ївський політехнічний інститут» 
Солом’янського району – 6 резуль-
татів у 200 балів (математика – 4, 
фізика – 2).

П’ять 200-бальних результатів 
отримали учні Природничо-на-
укового ліцею № 145 Печерського 
району (математика – 3, фізика – 2).

4 результати у 200-балів отри-
мали учні ЗЗСО Солом’янського 
району: гімназії № 178 (математи-
ка – 3, фізика – 1) та ліцею № 142 
(фізика – 4).

Освітні заклади Києва, випус-
кники яких отримали 200 балів з 
математики та/або фізики:

• Ліцей «Наукова зміна» (Дар-
ницький район) – 2;

• Спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів № 202 з поглибленим вивчен-
ням природничо-математичних 
наук (Деснянський район) – 2;

• «НВК «Спеціалізована школа 
І-ІІ ступенів – ліцей» № 157» (Обо-
лонський район) – 2;

• Фінансовий ліцей (Подільський 
район) – 2;

• Слов’янська гімназія (Дарниць-
кий район) – 1;

• НВК № 39 (Деснянський ра-
йон) – 1;

• Ліцей № 208 (Дніпровський 
район) – 1;

• СШ № 194 «Перспектива (Обо-
лонський район) – 1;

• ЛМВ № 51 (Печерський ра-
йон) – 1;

• Ліцей «Престиж» (Солом’ян-
ський район) – 1;

• Політехнічний ліцей НТТУ 
«КПІ» (Солом’янський район) – 1;

• НВК № 38 (Шевченківський 
район) – 1.
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Ó çâ’ÿçêó ³ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ çà þðèäè÷íîþ àäðåñîþ íàñòóïíèõ âèìîã ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿:
â³ä 28.02.2020 ¹ 65-02/508 ÒÎÂ «Çàïëàçñüêèé åëåâàòîð» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè: 

39767526);
â³ä 28.02.2020 ¹ 65-02/509 ÒÎÂ «Ðàóõ³âñüêèé åëåâàòîð» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè: 

41508983);
â³ä 28.02.2020 ¹ 65-02/512 ÒÎÂ «Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêèé åëåâàòîð» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 

þðèäè÷íî¿ îñîáè – 40043961);
â³ä 28.02.2020 ¹ 65-02/511 ÒÎÂ «Àë³ÿãñüêèé åëåâàòîð» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè: 

40169012);
â³ä 28.11.2019 ¹ 65-02/2868 ÒÎÂ «Áåðåç³âñüêèé åëåâàòîð» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè:

 00955331),
Ï³âäåííèì ì³æîáëàñíèì òåðèòîð³àëüíèì â³ää³ëåííÿì Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè çàçíà÷åí³ 

âèìîãè áóëî ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè: www.amc.gov.ua.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 

«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 
Ðîçïîðÿäæåííÿ  ¹ 961 â³ä 2 ëèïíÿ 2020 ðîêó

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 äîäàòêà äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ãðóäíÿ 
1996 ðîêó ¹ 1548 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ-
÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â)», ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 17 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 1138 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ â äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà âèùèõ ìåäè÷íèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» òà â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ 
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî- ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè», ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèì ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëü-
íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 òðàâíÿ 
2017 ðîêó ¹ 610), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ çàðåºñòðîâàíå â Öåíòðàëüíîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ (ì. Êè¿â) 21 ëèïíÿ 2020 ðîêó çà ¹ 156/159. 

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Ç äîäàòêîì ìîæíà îçíàéìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð 

ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹4» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà
Ðîçïîðÿäæåííÿ  ¹ 962 â³ä 2 ëèïíÿ 2020 ðîêó

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 äîäàòêà äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ãðóäíÿ 
1996 ðîêó ¹ 1548 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ-
÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³ í (òàðèô³â)», ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 17 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 1138 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ â äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà âèùèõ ìåäè÷íèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» òà â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ 
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî- ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè», ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-
íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèì 
ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 452), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ çàðåºñòðîâàíå â Öåíòðàëüíîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ (ì. Êè¿â) 21 ëèïíÿ 2020 ðîêó çà ¹ 157/160. 

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Ç äîäàòêîì ìîæíà îçíàéìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè 
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó «Îá-
ëàøòóâàííÿ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â íà òåðèòîð³¿ ïàðêó â³äïî÷èíêó «Ñóïóò-
íèê» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³» ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÏÎÐÒ Ñ²Ò² ÏËÞÑ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè: 43552632), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ëèïíÿ 2020 ðîêó ¹ 1054.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ïðèçíà÷åíå íà 15.09.2020 
ðîêó îá 11.30, ÿêå â³äáóäåòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà, çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 44-á, çàë ¹ 5, ñóääÿ Ìîðîç Ñ. Ì., ÒÎÂ «ÐÅÍÊ 
ÓÊÐÀ¯ÍÀ» (ªÄÐÏÎÓ: 41406294), ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ¹ 910/5791/20. ßâêó ïðåä-
ñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à âèçíàòè îáîâ’ÿçêîâîþ.

ÔÎÏ Ëèòâèí ²ãîð Àíàòîë³éîâè÷ áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ïî çàêð³ïëåííþ ìåæîâèìè çíàêà-
ìè ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà Òóòêîâñüêîãî, 49, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ð-í³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî Êîëÿäó Òàìàðó Ñòåïàí³âíó, Âèøíÿê Þë³þ Ñåðã³¿âíó, Êîçëîâó Í³íó 
Ñòåïàí³âíó, Â³òþê Íàòàë³þ Ìèêîëà¿âíó, ÿê ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â, ç’ÿâèòèñü çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ 1 ñåðïíÿ 2020 ðîêó îá 11.00 äëÿ ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â 
íà çáåð³ãàííÿ. Äîâ³äêè çà òåë.: 098-119-85-34.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÑÒÅÐ-ÀÂ²À» ìàº íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë 
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè 
äëÿ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà (02000 Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Ìåäîâà, 2), ãîòåëþ (03036 
Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò, 92), íàôòîáàçè (03036 Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, 
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò, 96-á).

Îñíîâíèìè òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ º çáåð³ãàííÿ, íàëèâ òà â³äïóñê íàôòîïðîäóêò³â, ñïàëþ-
âàííÿ îðãàí³÷íîãî ïàëèâà òà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³. Ó âèêèäàõ ïðîìèñëîâîãî ìàéäàí÷èêà, 
ãîòåëþ òà íàôòîáàçè ïðèñóòí³ íàñòóïí³ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: ñàæà (9,492241 ò.), 
îêñèäè àçîòó (ó ïåðåðàõóíêó íà ä³îêñèä àçîòó [NO + NO

2
]) (20,78776 ò.), àçîòó (1) îêñèä 

(N
2
O) (0,078106 ò.), îêñèä âóãëåöþ (361,303339 ò.), âóãëåöþ ä³îêñèä (935,536316 ò.), ìå-

òàí (0,537135 ò.), àì³àê (0,000016 ò.), àëüäåã³ä ïðîï³îíîâèé (ïðîïàíàëü, ìåòèëîöòîâèé 
àëüäåã³ä) (0,000056 ò.), äèìåòèëàì³í (0,000029 ò.), êèñëîòà âàëåð³àíîâà (0,000112 ò.), 
ñ³ðêè ä³îêñèä (5,302846 ò.), áåíç(à)ï³ðåí (0,000076 ò.), íåìåòàíîâ³ ëåãê³ îðãàí³÷í³ 
ñïîëóêè (ÍÌËÎÑ) (0,981232 ò.), ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê 
(ì³êðî÷àñòèíêè, âîëîêíà) (0,018101 ò.), êåðîñèí (ãàñ) (17,421903 ò.), ìàñëî ì³íåðàëüíå 
íàôòîâå (âåðåòåííå, ìàøèííå, öèë³íäðîâ. òà ³íø.) (0,0000002 ò.), áåíçèí (íàôòîâèé, 
ìàëîñ³ð÷èñòèé – ó ïåðåðàõóíêó íà âóãëåöü) (4,796959 ò.), âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ C12 – C19 
(ðîç÷èííèê ÐÏÊ-26511 òà ³í.) ó ïåðåðàõóíêó íà ñóìàðíèé îðãàí³÷íèé âóãëåöü (28,927799 ò.). 

Çã³äíî çâ³ò³â ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â çàáðóä-
íþþ÷èõ ðå÷îâèí, ð³âí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåâèùóþòü ãðàíè÷-
íî-äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ. Òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñòàá³ëüí³ñòþ ïàðàìåòð³â, àâàð³éí³ òà çàëïîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ â³äñóòí³. 

Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 
30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äàòè ïóáë³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿ Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 
41, òåë./ô.: (044) 226-20-88.

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВАКОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВА

• Ðåêëàìà



Çàñíîâíèê – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìàö³¿»

Äèðåêòîð Àííà ÊÓÍÈÖÜÊÀ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. 
Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â 
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà 
ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ 
ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ 
ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó 
ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  Р  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ 
ðåêëàìè. 

Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12 / 14.
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З 23 липня до 30 липня в Музеї історії Києва відкрита експозиція, 
приурочена до 30-ї річниці підняття українського прапора над Києвом.

Зокрема, на виставці можна поба-
чити той самий прапор, який підня-
ли над столицею 24 липня 1990 року, 
і який зберігається в Національному 
музеї історії України. Також у рамках 
експозиції демонструють тогочасні 
світлини та архівні відеоматеріали.

24 липня 1990 року, за 13 міся-
ців до проголошення Незалежності 
України, на Хрещатику, 36, замайорів 
синьо-жовтий прапор. Встановлення 
українського прапора над столицею 
супроводжувалося масовими мітин-
гами на підтримку ідеї незалежності 
України. Перед тим його освятили 

у Софійському соборі та почесною 
ходою принесли до будівлі Київ -
ради.

За протокольним рішенням пре-
зидії Київської міської ради, о 19.00 
над адміністративною будівлею, 
поруч із державним прапором УРСР, 
було піднято український націо-
нальний синьо-жовтий стяг.

Також 24 липня з 22.00 до 24.00 
години відбудеться святкове під-
свічування будівлі Київради.
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У Дніпровських водосховищах морська риба-голка і дрібна медуза стали звичними мешканцями.

Фахівці пояснюють, чому в річці Дніпро при-
жилися морські мешканці. Перегородивши річку 
дамбами, її позбавили природної течії. Тому в 
каскаді Дніпровських водосховищ за всі ці роки 
утворилася своя екосистема, відмінна від річ-
кової, каже голова Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков.

«По берегах стоять мегаполіси, металургійні, 
хімічні гіганти зі своїми зливами. Після рясних 
дощів, вся хімія з них потрапляє у водойми. По 
дренажних каналах, малих річках вона потрапляє 
в Дніпровські водосховища. Автомийки скидають 
відходи свого виробництва в ливньовки, за якими, 
минаючи очисні споруди, ця брудна вода, насичена 
автомобільними маслами і автохімією, безпере-
шкодно потрапляє прямо в Дніпро. За твердженням 
вчених, вода у водосховищах нагадує коктейль зі 
всієї таблиці Менделєєва. Завдяки всьому цьому 

склад води змінився, що і дало можливість оселити-
ся в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям 
морських лиманів», – зазначає Чистяков.
Щодо дрібної медузи, то це Craspedacusta 

sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з 
Південної Америки. Кілька років тому можна було 
побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому 
році в деяких затоках як в киселі плаваєш.
Дана медуза – прибулець. Вона не властива 

нашій вітчизняній природі. Швидше за все, по-
трапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей 
вид походить родом від справжніх медуз, схожий 
з ними за структурою, має щупальця. Тобто 
це справжня, повноцінна медуза, однак дещо 
зменшена у порівнянні з морськими родичами.
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У столичному 
музеї показують 
унікальний 
український 
прапор

У Дніпрі завелися медузи 
і риба-голка

Ляльковий театр у Києві покаже вистави просто неба
8 серпня Київський академічний театр ляльок вперше після тривалого карантину 
запросить глядачів на перегляд вистав.

У новому сезоні вистави демон-
струватимуть на новій літній сцені 
на свіжому повітрі на 50 місць. 
Для дітей обрано зручний час по-
казу – субота і неділя об 11.00, коли 
сонце ховається за вежами замку, 
і глядачам на вулиці комфортно.

8 серпня о 21.00 відбудеться 
ексклюзивний показ вечірньої 
вистави «Любов дона Перлімплі-
на» і джем-сешн «Палка Іспанія» 
(глядачів запрошують уже о 20.00 
зі своїми музичними інструмен-
тами – пограти та обговорити ви-
ставу). 15 серпня – прем’єра «сані-
тарної» вистави «Зубата втрата».

Також театр підготував демон-
страції «вистав на воді» – улюбле-
ні спектаклі на борту суден паро-
плавної компанії «Гідропарк». 
Вистави для дорослих «Кайдашева 
сім’я» та «Оскар» гратимуться 
у звичайному режимі (велика 
та мала зала відповідно), але з 
обмеженою кількістю глядачів.

Усі співробітники театру пра-
цюють у засобах індивідуального 
захисту (маски та рукавички), 
при вході глядачі проходитимуть 
температурний скринінг, між 
сидіннями передбачена дис-
танція. 

«Нам пише і телефонує велика 
кількість глядачів із проханням 
«дайте виставу» для дітей та до-
рослих. Тож ми відкриваємося у 
«літньому» форматі, комфортно. Це, 
скоріше, театральна релакс зона з 
дотриманням заходів безпеки. Ми 
не ризикуємо, а безпечно експери-
ментуємо з простором та форма-
том показу спектаклів», – сказав 
режисер театру Ігор Федірко.

Ознайомитися з афішою на 
серпень можна за посиланням: 
http://akadempuppet.kiev.ua/afi sha.
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