
№ 58 (5337)  п’ятниця  4 вересня 2020 р.

АНОНСИ

Метро на Виноградар 
стає все реальнішим: 
запустили комплекс,  
який прокладе тунель

Перше вересня 
у карантинних умовах:  
як організовано 
навчальний процес 
у столичних школах

Київ може потрапити 
до «помаранчевої» зони 
небезпеки поширення 
коронавірусу

На Оболоні відкрили 
надсучасний стадіон 
одразу для двох шкіл
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СИЛА У РІВНОСТІ!
У Києві відбувся Форум рівних прав і можливостей
У четвер, 3 вересня, у Києві відбувся Форум рівних прав і можливостей  
«Сила у рівності!», який ініціював міський голова Віталій Кличко. Форум 
об’єднав мерів провідних європейських міст, послів іноземних держав, 
представників урядових і громадських інституцій, які обговорили 
питання гендерної рівності та подолання викликів, спричинених 
пандемією коронавірусу.

«Робимо все, щоб 
більше жінок було 
на керівних посадах 
міської влади»

Форум особисто відкрив місь-
кий голова Києва Віталій Клич-
ко. Він зазначив, що для бага-
тьох європейських міст спільною 
платформою дій для досягнення 
рівності серед громадян стала 
Європейська Хартія рівності жі-
нок і чоловіків у житті місцевих 
громад. Київ приєднався до Хартії 
у листопаді минулого року, нага-
дав у вітальному слові учасникам 
Форуму Віталій Кличко.

«За 15 років існування цієї Хартії 
до неї приєдналося 1 800 міст та 36 
країн світу. Асоціація міст України 
розпочала цей процес 2 роки тому. 
За цей час 80 органів місцевого 
самоврядування, 60 міст і містечок 
узяли на себе зобов’язання дотриму-

ватися правил рівності у своїй діяль-
ності», – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, цей досвід буде 
поширюватися надалі. Тим часом 
у Києві вже розробляють механізм 
реального втілення в життя по-
ложень Хартії.

«Приєднавшись до Європейської 
Хартії рівності, ми плануємо про-
вести детальний аналіз міських 
програм, справедливий розподіл 
ресурсів, врахувати потреби людей 
із різних соціальних груп. Особлива 
увага – людям, яким крім нас ніх-

то не допоможе. І вкрай важливе 
питання – допомогти тим, хто по-
требує цієї допомоги», – наголосив 
мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, як столиця 
бореться із викликами, пов’язаними 
із пандемією коронавірусу. Віталій 
Кличко підкреслив, що саме міста 
стали оперативними центрами 
управління і узяли на себе голо-
вний тягар боротьби.

«Незважаючи на критику 
і непопулярні рішення, ми в Києві 
своєчасно запровадили проти-
епідемічні обмеження, зміцнили 
сферу охорони здоров’я, забезпечи-
ли доплату медикам для того, щоб 
вони працювали в кращих умовах, 
розуміючи, що вони знаходяться на 
передовій боротьби з пандемією», – 
зазначив Віталій Кличко.

Ще однією гострою проблемою, 
яку вирішують усі європейські 
міста, Віталій Кличко назвав різни-
цю між заробітною платою жінок 
і чоловіків. За даними Пенсійного 
Фонду України, середня заробітна 
плата чоловіків-киян – 20 133 грн, 
жінок – 14 354 грн. Різниця – 29%.

«Жінок рідше призначають на 
високі посади, вони більше ви-
конують неоплачуваної роботи, 
беруть на себе догляд за дітьми 
та членами родини. Тому мають 
і менші пенсії», – підкреслив мер.

Він зазначив, що після панде-
мії місцеві органи влади несуть 
відповідальність за пошук нових 
моделей мобільності, сприяння 
переходу до більш соціальних, ін-
клюзивних та стійких економічних 
моделей.

(Продовження на с.2)
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У столиці запустили 
комплекс, який 
прокладе тунель 
метро на Виноградар
Мер Києва Віталій Кличко, разом 
із метробудівцями, урочисто запустив 
в роботу великий прохідницький комплекс, 
що прокладатиме тунель від майбутньої станції 
«Мостицька» до станції «Сирець».

Про це повідомили в прес -
службі мера.

«Сьогодні ми розпочали дуже 
важливий етап будівництва двох 
нових станцій метрополітену 
на Виноградар – «Мостицької» 
та «Проспект Правди». Великий 
прохідницький комплекс, що на 
честь дружини керівника проєкту 
назвали «Галина» (є така традиція 
у метробудівців), розпочав сьогодні 
роботу», – зазначив Віталій Кличко.

Довжина комплексу становить 
96 метрів. До цього, в середині 
серпня, за участі фахівців із Ні-
меччини, на тунелепрохідниць-
кий комплекс була встановлена 
нова планшайба діаметром понад 
6 метрів, і вагою майже 60 тонн. Ця 
планшайба розроблена для про-
ходки різного типу ґрунтів.

Кличко наголосив, що за мі-
сяць комплекс буде проходити 
близько 200 метрів під землею. 
І приблизно за шість місяців про-
кладе тунель у напрямку станції 
«Сирець» – 1 300 метрів. Також 
паралельно триває виготовлення 
огороджуючих конструкцій мето-
дом «стіна в ґрунті», що стануть 
основою тунелю.

«Триває і процес бетонування 
майбутніх стін перегону між стан-
ціями «Мостицька» та «Проспект 
Правди». Спочатку там вирили 

величезні котловани, де проляга-
тимуть колії метрополітену. Тунель 
на цій ділянці буде двоярусним, 
на відміну від усіх інших станцій 
київського метро. Така конструк-
ція пов’язана із особливостями 
інфраструктури. Щодо термінів 
побудови станцій, представники 
«Київметробуду» запевнили, що 
у повному обсязі отримують фінан-
сування від міста. І роблять все, щоб 
у грудні 2021 року дві нові станції 
метро на Виноградар ми відкри-
ли», – наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що нові станції пе-
ревозитимуть понад 90 тисяч па-
сажирів на добу. Довжина ділянки 
метро між цими двома станціями 
становитиме 3,7 кілометра.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Міський голова призначив 
Олександра Харченка на посаду 
заступника голови КМДА
Олександра Харченка 
призначили на посаду 
заступника голови 
КМДА з питань 
здійснення самоврядних 
повноважень із 1 
вересня 2020 року.

Відповідне розпорядження від 
31 серпня 2020 року № 581 під-
писав київський міський голо-
ва Віталій Кличко, повідомили 
в пресслужбі КМДА.

Олександр Харченко народився 
12 жовтня 1980 року, громадянин 
України. Освіта вища, у 2003 році 
закінчив Національну юридичну 
академію України імені Ярослава 
Мудрого за спеціальністю «Пра-
вознавство», юрист. У 2003 році – 
Харківську державну академію 
міського господарства за спеці-
альністю «Економіка підприєм-
ства», економіст. У 2010 закінчив 
Kennesaw State University (США) та 
отримав кваліфікацію «магістр 
адміністрування».

Трудову діяльність розпочав 
у 2003 році помічником прокурора 
Ніжинської міжрайпрокуратури 
Чернігівської області. У 2005 році 
працював начальником юридич-

ного управління ТОВ «Юридична 
фірма «Захист».

У 2005–2007 роках – начальник 
юридичного управління ТОВ «Ме-
неджмент. Інновації. Розвиток». Із 
2006 до 2020-го займався підприєм-
ницькою діяльністю у галузі права та 
адвокатською діяльністю. З 2018 року 
до цього часу працював на посаді 
начальника юридичного управління 
ПП «ОвручГазАвто». Депутат Київ-
ської міської ради. Під слідством не 
перебував, судимості не має.

Нагадаємо, що Київрада по-
годила призначення Харченка 
Олександра Володимировича на 
посаду заступника голови Київської 
міської державної адміністрації 
з питань здійснення самоврядних 
повноважень. За це рішення про-
голосувало 62 депутати.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

У Києві відбувся Форум рівних прав і можливостей
(Продовження,  
початок на с.1)

«Ми визначили для себе ще один 
важливий пріоритет реалізації 
Європейської Хартії рівності – по-
долання домашнього насильства. 
Жодна країна світу не вирішила 
цієї проблеми повністю. Ми обрали 
цей курс, вивчаємо кращі практики 
міст Європи для створення систе-
ми протидії домашньому насиль-
ству та допомоги постраждалим. 
У досягненні цієї мети ми надає-
мо великого значення Лідерству 
мерів, яке може стати реальним 
механізмом змін», – підкреслив 
Віталій Кличко.

Лідерство мерів міст України 
та Європи – це політична воля, 
ресурси, партнерство, руйнування 
стереотипів. Заохочення жінок, на 
рівні з чоловіками, до активної 
участі у житті громади.

«Я впевнений, жінки підтрима-
ють рух мерів проти насильства. 
Я хочу, щоб більше жінок прийшли 
до Київської міської ради. І, зокре-
ма, брали участь у формуванні не-
терпимого ставлення до насильства 
в усіх його проявах. Ми робимо все, 
щоб більше жінок було на керівних 
посадах міської влади», – сказав 
Віталій Кличко.

У Києві боряться 
проти гендерно 
зумовленого 
насильства

Боротьба з гендерно зумов-
леним насильством – один із 
наших пріоритетів, наголосила, 
виступаючи на Форумі рівних 
прав і можливостей, заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, у Києві проживає 
близько 10% населення всієї Укра-
їни, тому налагодити системну ро-
боту в такому великому місті досить 
складно. Від початку року в столиці 
було зареєстровано близько 12 
тисяч звернень щодо фізичного 
і психологічного насильства.

Марина Хонда зізналася, що на 
початку цієї роботи статистика 
вражала.

«Коли ми почали це питання ви-
вчати, відкрили нашу першу гарячу 
лінію, я була шокована кількістю 
тих телефонних дзвінків, які ми 
отримали. 15% дзвінків були від 
чоловіків – це мене здивувало. Да-
вайте подумаємо, що це за насиль-
ство? Це хлопчики з інвалідністю 
у візках, які все життя прожили 
з мамою. Коли мама вже не має 
фізичної і психологічної можли-
вості доглядати цю дитину, і вона 
застосовує фізичне насильство. І ці 
речі взаємопов’язані. Якщо при 
цьому є маленька дитина, вона 
стає свідком насильства. І це не 
просто про кримінальну відпові-
дальність. Це глобальна системна 
проблема. Ні за рік, ні за два її не 
вирішити. В рамках міжнародної 
кампанії проводимо 16 днів проти 
гендерного насильства. Але це 
акція, а насправді кожен день має 
таким бути», – наголосила Мари-
на Хонда.

Заступниця голови КМДА роз-
повіла, що у місті відкрита перша 
кризова кімната, де жертви на-
силля можуть отримати першу 
допомогу і перебувати до 10 днів. 

Сьогодні столична влада готує ще 
одну таку локацію, на лівому бере-
зі. В планах – відкриття мінімум 
3–4 таких кімнат.

Окремим питанням є насильство 
над дітьми. Щоб вирішити ці про-
блеми, на думку Марини Хонди, 
потрібна системна і планова ро-
бота, залучення поліції та суддів.

Загалом робота Форуму рів-
них можливостей складалася із 
3 панелей:

– Рівні права і можливості – 
чому це так важливо у житті країн 
і місцевих громад?

– Ефективні практики протидії 
домашньому та гендерно зумов-
леному насильству.

– Гендерні наслідки COVID-19 
та можливості їхнього подолання 
у місцевих громадах.

Мери європейських міст, посли 
іноземних держав, представники 
профільних організацій розпо-
віли про свій провідний досвід 
у забезпеченні гендерної рівно-
сті між чоловіками та жінками, 
різними соціальними групами, 
проаналізували практики протидії 
домашньому насильству та обго-
ворили найголовніші виклики, які 
нині доводиться долати у зв’язку 
із пандемією коронавірусу.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Я була шокована 
кількістю тих 
телефонних дзвінків, 
які ми отримали. 
15% дзвінків були  
від чоловіків – це 
мене здивувало.

Марина ХОНДА

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

Втрачений договір купівлі-продажу, посвідчений Київською державною нотаріальною конторою №16, від 
15.10.2002 р., №1-2381, за адресою: м. Київ, вул. Будищанська, 6, кв.140, на ім’я Голік А.І., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення БС №164053 від 28.09.2017 р., видане Відділом у справах сім’ї, 
молоді та спорту Шевченківської РДА в м. Києві, на ім’я Нестеренко С.В., вважати недійсним. 

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло, видане Відділом приватизації державного житло-
фонду Ватутінської РДА м. Києва, від 14.01.1994 р., за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 40, кв.57, 
на ім’я Целуйко О.Х., вважати недійсним.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 11 вересня 
2020 р. о 10.00 буде проводити встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) гр. Григорчик Н.О. за 
адресою: вул. Гоголя, 1-д, у Дарницькому 
районі м. Києва.

Просимо суміжного землекорис-

тувача: Кадуху С. Г. (кадастровий 
номер 8000000000:90:030:0174) та 
Дубовську Н.І. (кадастровий номер 
8000000000:90:030:0149) або Вашого 
уповноваженого представника, бути при-
сутніми для погодження акта прийому-
передачі межових знаків на зберігання.

Оголошення про виявлення 
безхазяйного майна

Голосіївська районна в місті Києві державна 
адміністрація повідомляє про виявлення 
безхазяйного майна – зовнішні інженерні 
мережі теплопостачання і гарячого водопос-
тачання до житлового будинку № 128, просп. 
Валерія Лобановського (D =108 mm – 104 м 

(ЦО), D=57 mm – 164 м (ГВП) та житлового 
будинку №130 (D=159 mm – 528 м (ЦО), 
D=89mm – 115 м (ЦО), D=89 mm – 142 м (ГВП). 
Власників вказаного майна, з підтверджую-
чими документами, просимо звернутися до 
Голосіївської районної в місті Києві держав-
ної адміністрації (просп. Голосіївський, 42, 
м. Київ) протягом року з дня оприлюднення 
цього оголошення. 

Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публіч-
ної комунікації та інформації» повідомляє, що в газеті «Хрещатик 
Київ» вартість одиниці друкованої площі за розміщення матеріалів 
передвиборної агітації становить 17,50 грн (без ПДВ) за один 
квадратний сантиметр.

Комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва» 
інформує, що розцінки вартості однієї секунди ефірного 
часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в 
ефірі радіостанції становлять: 5,00 грн з урахуванням ПДВ.

Відповідно до ч. 4 ст. 56 Виборчого кодексу України, редакція газети 
«ПЕРСПЕКТИВА-ОБОЛОНЬ» (свідоцтво серії КУ № 209 від 31.03.2005) 
інформує про намір у період виборчого процесу виборів депутатів Київ-
ської міської ради та Київського міського голови на безкоштовній основі 
(засновник є неприбутковою громадською організацією) розміщувати 
матеріали передвиборної агітації. Адреса для листування: вул. М. Тимо-
шенка, 11, м. Київ, 04207.

Конкурсна комісія, утворена розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 307 
(зі змінами), відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014 
№ 865/865 (зі змінами), оголошує про додаткові результати конкурсу проєктів 
з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в 
яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках.

Переможцями конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, визначено:

101. ОСББ «АВІАТОР-17»  вул. Ірпінська, 63-а
102. ОСББ «СТАРОНАВОДНИЦЬКА 6-б»  вул. Старонаводницька, 6-б
103. ЖБК «ВАГОНОРЕМОНТНИК-1»  вул. Райдужна, 3
104. ОСББ «ТУРГЕНЄВСЬКА 28а-30а»  вул. Тургенєвська, 28а-30а
105. ОСББ «ХУДОЖНИК»  вул. Велика Васильківська, 124
106. ЖБК «АРСЕНАЛЕЦЬ-25»  вул. Архітектора Ніколаєва, 3, 3-а, 3-б, 1/27

До уваги киян та представників органів  
місцевого самоврядування!

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКО-
НАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», згідно із Законом 
України «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання елек-
тричної енергії, природного газу, тепло-
постачання, централізованого постачання 
гарячої води, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення» та 
вимогами Порядку розроблення, пого-
дження та затвердження інвестиційних 
програм суб єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, затвердженого наказом 
Мінрегіону України від 14.12.2012 № 630 та 
постановою НКРКП від 14.12.2012 № 381, 
розробило та оприлюднює проєкт змін 
до Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕ-
ПЛОЕНЕРГО» (з виробництва теплової 

енергії, її транспортування та постачання) 
на 2020 рік.

Проєкт змін до інвестиційної програми 
розміщено на офіційному вебсайті КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: https://kte.kmda.
gov.ua/investytsijna-programa.

Пропозиції до проєкту змін до Інвести-
ційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕР-
ГО» (з виробництва теплової енергії, її 
транспортування та постачання) на 2020 
рік просимо надавати з 05 вересня до 
18 вересня 2020 року включно на елек-
тронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua, або 
поштову адресу: пл. І. Франка, буд. 5, 
м.Київ, 01001, з позначкою в темі листа: 
«проєкт змін до Інвестиційної програми 
КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (з виробництва 
теплової енергії, її транспортування та 
постачання) на 2020 рік».

15.09.2020 о 14.00 в приміщенні 
Окружного адміністративного 
суду міста Києва (вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, м. Київ, суддя 
Балась Т.П.) відбудеться судове 
засідання в адміністративній справі 
№ 640/9793/20 за адміністративним 
позовом Автокооперативу «Політ» по 
експлуатації відкритої автостоянки до 
Київської міської ради, Департаменту 
транспортної інфраструктури 
Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), треті 
особи – Комунальне підприємство 
«Київтранспарксервіс», Товариство 
з обмеженою відповідальністю 
«Супутник ЛТД», про оскарження 
рішення Київської міської ради від 
29.11.2018 року № 222/6273, яким 
внесено зміни до таблиці №1 до 
додатка 5 до рішення Київської міської 
ради від 23.06.2011 року № 242/5629 
«Про встановлення місцевих податків 
та зборів у місті Києві».

КП КМР «Телекомпанія «Київ» повідомляє, що розцінки вартості 
однієї секунди ефірного часу за розміщення матеріалів передвиборної 
агітації кандидатів у депутати місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів у період виборчого процесу з чергових виборів 25 жовтня 
2020 року з понеділка по п’ятницю, включно з вихідними та святковими 
днями, становлять: 75,00 грн з ПДВ.

 Останнє літо стало  
найспекотнішим  
за майже  
140 років

Кліматологи Центральної гео-
фізичної обсерваторії імені Бориса 
Срезневського порахували, що літо 
2020 року встановило температур-
ний рекорд починаючи із 1881 року.

«За даними спостережень метео-
станції Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса Срез-
невського середня температура 
повітря цьогорічного літа у Києві 
склала +21,7ºС, що на 3,0ºС пе-
ревищило кліматичну норму. Це 
дало йому змогу зайняти другу 
позицію серед найспекотніших 
у Києві з 1881 року», – зазначили 
у обсерваторії.

Найхолодніше було на початку 
літа – 2 та 3 червня, коли темпера-
тура під ранок опустилася до +5,5°С, 
а найспекотнішим – 20 серпня, 
коли температура після полудня 
піднялася до +34,1°С.

Днів зі спекою, яка перевищила 
30°С, було 25, причому майже по-
рівну в кожний місяць. За літо вста-
новлено 6 температурних рекордів.

Кількість опадів за літо на про-
спекті Науки склала 55% кліматич-
ної норми, воно ввійшло у десятку 
найсухіших у Києві з 1891 року.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

Перше вересня у «карантинних» реаліях: 
як розпочався новий шкільний рік
Автономні входи і виходи, уроки на подвір’ї та лекція про 
правила безпеки під час пандемії замість урочистої лінійки – 
так у столичних школах зустріли 1 вересня 2020 року.

Навчальний заклад № 281, як 
і решта столичних шкіл, зачекав-
ся на своїх вихованців – місцеві 
коридори майже пів року відпо-
чивали від галасу малечі. Дирек-
торка школи Людмила Цимбал 
проводить екскурсію для наших 
кореспондентів.

Замість такого вже звичного за-
паху свіжої фарби – аромат анти-
септиків. Директорка зазначає, на-
передодні початку навчального 
року всі приміщення ретельно де-
зінфікували. Для безпеки школярів, 
на кожному поверсі є куточок, де 
зберігаються антисептики, сер-
ветки та чисті маски. При вході 
адміністратор школи вимірює тем-
пературу відвідувачів. А кожен клас 
матиме свій маршрут руху.

«У школі є 4 входи: жовтий, зеле-
ний, червоний та синій. До кожного 
входу прив’язані певні класи, які 
за відповідним кольором стрілок 
можуть пересуватись у школі», – 
розповідає директорка.

Вона детально переповідає про 
алгоритм дій: перед початком уро-
ків вчитель збиратиме дітей на ви-
значеній ділянці на вулиці, переві-
рятиме, чи немає у дітей ознак ГРЗ. 
І лише після вимірів температури 
діти покрокують до класних кімнат.

«Якщо раптом у дитини спо-
стерігатимуться симптоми ГРЗ чи 
їй стане зле, адміністратор школи 

проведе дитину до ізоляційної кім-
нати. Після цього він зателефонує 
батькам та повідомить про її стан. 
А в разі гострої потреби – викли-
че швидку допомогу», – говорить 
Людмила Цимбал.

Вона додає: якщо раптом симп-
томи хвороби виявлять у педагога, 
вчитель одразу ж вирушить на само-
ізоляцію, а його замінить колега.

На уроках, запевняє Людмила 
Цимбал, учні, так само як і вчителі, 
зможуть дихати вільно – носін-
ня масок є обов’язковим лише на 
перервах та в позаурочний час. 
Хоча, якщо школа опиниться 

в помаранчевій зоні, учителі ма-
ють бути у захисному прозорому 
щитку, додає директор закладу.

Частина уроків, за її словами, 
доки дозволятиме погода, відбува-
тиметься на свіжому повітрі.

«У нас в школі є внутрішній дво-
рик, у якому ми розставили парти. 
На вулиці плануємо проводити 
уроки образотворчого мистецтва, 
природознавства та, звичайно, фі-
зичної культури», – зазначає Люд-
мила Цимбал.

А ось батькам, за її словами, 
заходити до школи категорично 
заборонено.

«Батьки чекатимуть біля школи, 
поки вчитель виведе дитину на 
вулицю», – розповідає директор.

Готові у закладі й до форсма-
жорів, наприклад, якщо на само-
ізоляцію піде цілий клас.

«Школа має ліцензовану розро-
блену платформу, у якій вчителі 
надають матеріал та домашні за-
вдання. Здобувачі освіти, педагоги 
та адміністрація школи будуть вико-
ристовувати G Suite for Education – це 
набір безкоштовних інструментів та 
сервісів Google, розроблених спеці-
ально для освітніх закладів та органі-
зацій», – відзначає Людмила Цимбал.

І наостанок додає: хоча перше 
вересня 2020 року відбулося в нових 
реаліях, без свята першого дзвоника 
та урочистих лінійок, для вихован-
ців 281 школи таки підготували 
сюрпризи.

«Діти люблять свято. Тому їх 
зустріли казкові герої, які за руку 
повели до класних кімнат. А в ка-
бінетах їх привітали вчителі та 
розповіли про всі правила безпеки 
у нових умовах навчання», – під-
сумовує Людмила Цимбал.

За матеріалами сайту  
«Вечірній Київ»

У школі є 4 входи:  
жовтий, зелений, червоний та синій,  

до кожного входу прив’язані певні класи.  
Частина уроків, доки дозволятиме погода,  

відбуватиметься на свіжому повітрі.

 Людмила Цимбал
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На Оболоні відкрили міжшкільний стадіон
До свята 1 вересня, по вулиці Героїв Дніпра 
10-б, що в Оболонському районі, відкрили 
оновлений багатофункціональний міжшкільний 
стадіон, на якому займаються учні двох шкіл – 
№194 та № 252.

На стадіоні є футбольне і поле 
для мініфутболу. Обидва вистелені 
штучним газоном. Також встанов-
лені трибуни та боксерський ринг. 
Облаштовані роздягальні, сучасні 
бігові доріжки та майданчик для 
стрибків у висоту. На окремому 
майданчику встановлені трена-
жери. Крім школярів, – зранку і в 
вечірній час – постійно займа-
тися спортом і зміцнювати своє 
здоров’я зможуть й інші мешканці 
мікрорайону.

На спортивному майданчику 
встановлені камери відеоспосте-
реження та антивандальні мета-
леві сітки.

На урочисте відкриття стаді-
ону завітав голова Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації Кирило Фесик.

«Я дуже радий, що сьогодні мені 
випала честь відкривати такий 
багатофункціональний і крутий 
стадіон! Радий, не лише тому, що 
тут можна займатися спортом, 

а й тому, що тут родини можуть 
проводити час зі своїми дітьми та 
вболівати за них. Тут також буде за-
роджуватися дружба. Я впевнений, 
що на даному стадіоні будуть ви-
ховуватися майбутні чемпіони», – 
коментує Кирило Фесик.

Ми поспілкувалися з школярами 
та місцевими мешканцями 

й дізналися їхні враження від 
стадіону.

Старшокласник Максим зізна-
ється, що цей стадіон – класний.

«Я з самого дитинства полюбляю 
грати у футбол. Це більше, аніж про-
сто захоплення. На сьогоднішній 
день грати на стадіоні такого ви-
сокого рівня – одне задоволення. 

Важко стримати емоції, хочеться 
грати до пізньої ночі, аж не вірить-
ся, що поруч із моїм домом, моєю 
школою, знаходиться стадіон мрії. 
Він надихатиме на нові звершення 
у спорті», – коментує Максим.

Менші діти теж у захваті. 
11-річний Олексій, разом зі сво-
їм 10-річним товаришем Андрієм, 
розповіли журналістам, що завдяки 
маленькому футбольному полю, 
яке повністю захищене метале-
вими сітками, вони вже не хви-
люватимуться, що м’яч полетить 
кудись у припарковане авто або 
у перехожих.
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Київ може потрапити до «помаранчевої» зони поширення коронавірусу
Міський голова Віталій Кличко зазначає, що кияни, 
а також заклади торгівлі та обслуговування, ігнорують 
елементарні правила безпеки

Якщо у столиці не стримають 
поширення коронавірусу, то з 
«жовтої зони», у якій Київ пе-
ребуває зараз, ми перейдемо у 
«помаранчеву». Про це заявив 
Голова Держпродспоживслужби 
Києва Олег Рубан.

«Якщо не стримувати епідемію, 
не застосовувати стабілізаційні 
заходи щодо спалахів, то Київ 

може потрапити в «помаранчеву 
зону» небезпеки. Це означатиме 
заборону роботи об’єктів розмі-
щення – хостелів, турбаз тощо, 
за винятком готелів, а також роз-
важальних закладів та рестора-
нів у нічний час», – повідомив 
Олег Рубан.

У цій зоні також закривають за-
клади культури, спортзали і фітнес-

центри. Припиняються планові 
госпіталізації. Кількість учасників 
масових заходів обмежується – не 
більше 1 особи на 20 кв. м, загальна 
чисельність – не більше 100 людей. 
Наразі у цю зону потрапив Києво-
Святошинський район.

Водночас міський голова Ві-
талій Кличко заявив, що у столиці 
підприємці та відвідувачі кафе 
і ресторанів почали нехтувати 
елементарними правилами безпе-
ки під час епідемії коронавірусу.

«Не носять маски. Перестали 
дезінфікувати приміщення. Чи-

мало закладів працюють після 
дозволеного часу і з натовпами 
людей. А потім всі питають – 
звідки така негативна динаміка 
розповсюдження вірусу? А хто на 
неї впливає, скажіть?! Якщо так 
продовжиться, нам не уникнути 
інфекційного вибуху», – наголо-
сив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у кафе, 
ресторанах, магазинах та рин-
ках групи контролю за дотри-
манням протиепідемічних пра-
вил минулого тижня здійснили 
380 перевірок.

«У столиці продовжують пра-
цювати групи контролю за до-
триманням протиепідемічних 
правил, до яких входять представ-
ники Держпродспоживслужби, 
Муніципальної охорони та по-
ліції. За минулий тиждень вони 
здійснили 380 перевірок закладів 
громадського харчування, торгів-
лі, ринків. Склали 67 протоколів 
про порушення», – повідомив 
Віталій Кличко.
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