
Із початком спекотних днів, 
дорожники виводять більше 
техніки для миття й прибиран-
ня на вулиці. Ця робота триває 
цілодобово, повідомили у КК 
«Київавтодор».

«Упродовж минулої доби на до-
рогах працювали близько 60 поли-
вомийних машин. Також очищали 
проїжджі частини 13 пилосмоків. 
Для прибирання тротуарів, вико-
ристали 21 малий пилосмок», – по-

відомив заступник генерального 
директора КК «Київавтодор» 
Олександр Павловський.

Миття магістральних вулиць 
проводять із 23.00 до 6.00 години 
ранку, коли на них трафік наймен-
ший. Інші вулиці – упродовж доби.

Зупинки громадського транс-
порту й вузькі місця очищають 
бригади з ручного прибиран-
ня. Минулої доби працювали 77  
бригад   

Відкрив авіасполучення 
рейс білоруської 
авіакомпанії «Belavia», 
що прибув із Мінська.

19 червня на 
території Печерського 
ландшафтного парку 
стартує традиційна літня 
виставка квітів.
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Аеропорт Бориспіль 
відновлює 
міжнародне 
авіасполучення

Носороги та  
леви з’являться  
на Співочому полі  
у Києві

 стор. 2

 стор. 4

Іще в 53 мешканців Києва 
лабораторно підтвердили 
захворювання на 
коронавірус. 

За добу найбільше 
хворих на коронавірус 
у Шевченківському 
районі

 стор. 2

Віталій КЛИЧКО: «Цього року  
в столиці планують замінити понад 
100 км тепломереж»

«80% тепломереж столиці від-
працювали свій термін експлуата-
ції і перебувають у «втомленому» 
стані. Саме для того, щоб зберегти 

систему теплопостачання, подо-
лати її аварійність та забезпечити 
киян більш якісними послугами, 
ми у 2018 році не продовжили 

угоду з «Київенерго». І повернули 
теплоенергетичний комплекс під 
управління громади міста», – ска-
зав Віталій Кличко.

Він зауважив, що у 2019-му році в 
столиці замінили майже 130 км тру-
бопроводів. Як результат – аварійність 
на мережах зменшилася на 10 %   

Цього року в столиці планують замінити понад 100 км тепломереж. На оновлення мереж місто спрямувало 
майже 450 млн грн. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи 
на запитання, отримані від ЗМІ.

У столиці під час спеки інтенсивніше миють  
і прибирають дороги й тротуари
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Іще в 53 мешканців Києва 
лабораторно підтвердили 
захворювання на 
коронавірус. На жаль, 
двоє хворих померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко 
заявив під час онлайн прескон-
ференції.

«Захворіли, зокрема, і троє ме-
диків. На сьогодні в столиці вже  
3 957 підтверджених випадків за-
хворювання на COVID-19», – по-
відомив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 21 жінка 
віком від 36 до 86 років, троє дівча-
ток – 4, 5, та 6 років; 27 чоловіків 
– від 20 до 87 років; двоє хлопчиків, 
яким 5 і 9 років.

До лікарень столиці госпіталі-
зували 5 пацієнтів. Інші – на са-
моізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворю-
вання виявили в Шевченківському 
районі –12. У Солом’янському – 9. 
Та в Деснянському і Дарницькому 
районах – по 7 випадків», – зазна-
чив Віталій Кличко

Також мер зазначив, що із тих 
мешканців столиці, яким роблять 
ПЛР-тести, коронавірусну інфекцію 
виявляють у 5 відсотків людей.

«Як я вже повідомляв, у Киє-
ві сьогодні найвищий показник 
ПЛР-тестування. Понад 85 тестів 
на 100 тисяч мешканців міста. За-
значу, що зі всіх зроблених тестів 
на виявлення коронавірусу трохи 
більше 5 відсотків виявляються 
позитивними. Загалом же, тим, хто 
захворів, роблять два тести. Перший 
– для виявлення хвороби, і другий –  
коли людина клінічно одужала», – 
повідомив Віталій Кличко  

За добу найбільше 
хворих на коронавірус 
у Шевченківському 
районі

«Сьогодні можуть працювати 
тільки літні майданчики кафе та 
ресторанів. Контроль за дотриман-
ням карантинних обмежень по-
кладений на правоохоронні органи. 
Вони складають адмінпротоколи 
про порушення. Наскільки я знаю, 
за вихідні дні поліція склала 16 ад-
міністративних протоколів щодо 
власників нічних клубів та барів», 
– повідомив Віталій Кличко.

Штраф для закладів-порушни-
ків становить від 34 до 340 тисяч 
гривень.

«І я знову звертаюся до право-
охоронців: одразу реагувати на ін-
формацію про подібні порушення і 
припиняти їх. Інакше – ми не втри-
маємо епідеміологічну ситуацію!» 
– наголосив Віталій Кличко.

Що стосується пляжів, мер за-
значив, що вони сьогодні відкриті 
тільки як прибережні зони відпо-
чинку. Купатися на них заборонено.

«Купатися на міських пляжах 
сьогодні заборонено – поки не 

буде на це дозволу Держпродспо-
живслужби міста. Хочу звернутися 
до киян: на пляжах теж необхідно 
дотримуватися правил безпеки. 
Людям із груп ризику не рекомен-
довано відвідувати пляжі. Інші ж 

– мають дотримуватися дистанції, 
регулярно обробляти руки дезінфі-
куючими засобами. Місто органі-
зовує дезінфекцію муніципальних 
пляжів двічі на день», – повідомив 
Віталій Кличко  

Робота барів, нічних клубів 
та розважальних центрів  
у столиці досі заборонена

Аеропорт Бориспіль відновлює 
міжнародне авіасполучення

Із понеділка, 15 червня, в Україні 
відновлено міжнародні регулярні 
авіаперевезення. Про це повідо-
мили у пресслужбі летовища.

«Ми ретельно готувались до зу-
стрічі пасажирів і змінили деякі 
робочі процеси, щоб гарантувати 
найвищий рівень безпеки для по-

дорожуючих», – йдеться у повідо-
мленні.

Наразі в аеропортах діє низка 
карантинних обмежень. Також в 

аеропорту «Бориспіль» повідо-
мляють про такі правила:

•  Усі рейси обслуговуються в 
терміналі D. Зайти в термінал мо-
жуть тільки пасажири з квитком 
(посадковим талоном), екіпажі 
та працівники. Винятком можуть 
бути супроводжуючі в особливих 
випадках (наприклад, супрово-
джуючі пасажирів з обмеженою 
рухливістю, дітей, що відлітають 
без супроводу дорослих тощо).

•  Біля терміналу D цілодобово 
працює багаторівневий паркінг. 
Ви можете залишити тут своє авто 
та зручно і швидко дістатися тер-
міналу.

•  У зоні вильоту внутрішніх 
рейсів та в зоні міжнародних рейсів 
працює один із чотирьох бізнес 
залів.

•  Кафе, ресторани та магазини 
Duty Free будуть працювати із 

врахуванням вимог фізичного 
дистанціювання, наявності анти-
септиків для рук та можливості 
безготівкового розрахунку. Не 
продаватиметься преса та дитячі 
іграшки.

•  Для тих, хто подорожує з ді-
тьми. За потреби, можна скориста-
тися однією з кімнат для пасажирів 
з дітьми, але за умови знаходження 
у кімнаті однієї родини.

•  Кімнати для куріння та ди-
тячі ігрові майданчики всередині 
терміналу закриті – користува-
тися ними заборонено. Також 
в терміналі не буде рекламної 
друкованої продукції (журнали, 
газети тощо).

•  Для утилізації використаних 
засобів індивідуального захисту 
(маски, рукавички), на території 
аеропорту встановлені спеціальні 
урни  

Відкрив авіасполучення рейс білоруської авіакомпанії «Belavia»,  
що прибув із Мінська.
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«Зараз тестують різні програми 
роботи фонтану. Видовище – за-
хоплююче! Дітлахи в захваті! Вода 
в фонтані рухається у двох напрям-
ках: падає, мов водоспад, з арок та 
підіймається знизу, утворюючи 
пішохідний фонтан», – повідомив 
Віталій Кличко.

Серед програм роботи водограю 
будуть «хвилі», «сходинки» та інші 
візерунки з води. Підсвічування 
фонтану має вражаючу палітру 
відтінків кольорів. А натиснувши 
спеціальні сенсорні кнопки, від-
відувачі зможуть створювати свої 
програми.

«Капітальний ремонт парку Пар-
тизанської слави – на завершальній 
стадії. Там будуть облаштовані 
доріжки з ФЕМ-покриття, відре-
монтована громадська вбираль-
ня та бювет, нові лави та урни, 
здійснюють благоустрій території. 
Тож невдовзі у столиці з’явиться 
ще одна оновлена і сучасна зона 
відпочинку», – зазначив Віталій 
Кличко  

Раніше Департамент комуналь-
ної власності КМДА ініціював аук-
ціон щодо передачі будівлі кіно-
театру «Київ» (в користування на 
правах оренди). Одна з головних 
вимог: історична та культурна 
цінність кінотеатру «Київ» має 
бути збережена.

«Ситуація із «Києвом» упродовж 
довгого часу не була простою. Проте 
позиція і міської влади, і громад-
ськості поділяє спільний пріоритет: 
новий орендар має продовжувати 
роботу кінотеатру в форматі фести-
вального центру столиці. Ми бачимо 
лише один сценарій майбутнього 
кінотеатру «Київ» – зберегти і його 
будівлю, і функціонал. Це локація 
для проведення міжнародних подій 
і показу сучасного українського кіно. 
Рішення суду є об’єктивним і спра-
ведливим – «Сінема Сіті» повністю 
відповідає необхідним вимогам», 

– зазначила директорка Депар-
таменту культури Діана Попова.

Новий орендар отримав будівлю 
кінотеатру від попередників у за-
недбаному стані, але зауважив, що 
роботу кінотеатру буде відновлено 
якнайшвидше. 

«Команда «Сінема Сіті» розуміє 
і приймає всю відповідальність за 
подальший розвиток кінотеатру 
«Київ». Ми завжди прислухалися 
до потреб і побажань киян, тому 
зобов’язуємося зберегти тради-
ції, пов’язані з кінотеатром, його 
концепцію та зміцнимо статус 
прем’єрного флагманського кіно-
майданчика столиці», – йдеться в 
повідомленні «Сінема Сіті».

Сьогодні триває погодження 
проєкту реставрації кінотеатру 
«Київ».

Довідка: «Київ» – комунальний 
кінотеатр, розташований на вулиці 

Велика Васильківська, 19.
Вперше кінотеатр «Київ» від-

крився 23 листопада 1952 року 
(на вулиці Червоноармійська). 

Будівництво розпочалося ще до 
початку ІІ Світової війни  

У парку Партизанської слави презентували 
оновлений фонтан

Кінотеатр «Київ» збереже будівлю і функціонал

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 23 червня 2020 р. 
о 9.00 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Гричуку Сергію Анатолійовичу для будівни-
цтва та обслуговування житлового будинку, 
за адресою: вул. Миколи Левитського, 17,  
у Голосіївському районі м. Києва. 

Просимо суміжного землекористувача: 
Живицю Олексія Станіславовича (када-
стровий номер 8000000000:90:053:0047) 
або Вашого уповноваженого представни-
ка, бути присутнім для погодження акта  
прийому-передачі межових знаків на збе-
рігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 23 червня 2020 р. 
о 16.00 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Джунь Ользі Миколаївні для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, за 
адресою: вул. Цілинна, 3, у Голосіївському 
районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористу-
вачів: Гостра В. П. (кадастровий номер 
8000000000:90:050:0046), Мельник Г. Д. (ка-
дастровий номер 8000000000:90:050:0049) 
або Ваших уповноважених представників, 
бути присутніми для погодження акта при-
йому-передачі межових знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 23 червня 2020 р. 
о 16.30 буде проводити встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Михальчуку Валентину Олеговичу для будівни-
цтва та обслуговування житлового будинку, за 
адресою: вул. Цілинна, 3-а, у Голосіївському 
районі м. Києва .

Просимо суміжних землекористу -
вачів: Гостру В. П. (кадастровий номер 

8000000000:90:050:0046), Гостру Ю. П. (кадастро-
вий номер 8000000000:90:050:0100), Кошового Є. 
О. (кадастровий номер 8000000000:90:050:0068), 
Вербицьку А. В. (кадастровий номер 
8000000000:90:050:0005), Мельник Г. Д. (ка-
дастровий номер 8000000000:90:050:0049) або 
Ваших уповноважених представників, бути при-
сутніми для погодження акта прийому-передачі 
межових знаків на зберігання.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 05.06.2020

№ 
з/п

Найменування /
прізвище, ім’я, по 
батькові суб’єкта 

оціночної діяльності

Найменування та 
площа об’єкта 

оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення неза-
лежної оцінки

Вартість та 
строк надан-
ня послуг з 
оцінки, грн/ 
календарних 

днів

1. ТОВ «Експертно-оці-
ночна компанія»

нежитлові приміщення, 
площею 327,2 кв. м

м. Київ, вул. Тарасів-
ська, 23/25, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1800/7

2. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлові приміщен-
ня, площею 219,5 кв. м

м. Київ, вул. Архипенка 
Олександра, 6, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

3. 
Універсальна товарна 

біржа «Національні 
ресурси»

нежитловий будинок, 
площею 135,4 кв. м

м. Київ, вул. Архипенка 
Олександра, 6, літ. Б

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

4. 
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИ-

ЦІЙНОГО МЕНЕДЖ-
МЕНТУ «КАПІТАЛ»

нежитлові приміщен-
ня, площею 115,0 кв. м

м. Київ, вул. Опришків-
ська, 17, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

5. 
ТОВ «ЦЕНТР НЕЗА-

ЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ 
ВЛАСНОСТІ «ЕВЕРЕСТ»

нежитлові приміщен-
ня, площею 112,3 кв. м

м. Київ, вул. Алматин-
ська, 97/1, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2200/3

6. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлові приміщен-
ня, площею 96,5 кв. м

м. Київ, вул. Володи-
мирська, 12-в, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/3

реклама

У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй 
сторінці у соціальній мережі Facebook.

Центр публічної комунікації  
та інформації

Касаційний господарський суд у складі Верховного 
Суду підтвердив законність передачі кінотеатру  
в оренду ТОВ «Сінема-Центр».



«Родзинкою» виставки є платів-
ка із записом про перший політ 
людини у космос – у виконанні 
легендарного диктора радіо Юрія 
Левітана.

В експозиції представлені ори-
гінальні предмети «космічної 
ери».  Журнали з «космічними» 
обкладинками, поштові листівки 
з портретами космонавтів і кос-

мічною символікою, годинники 
«Ракета» та «Восток», нічні сві-
тильники «Ракета» та «В космос», 
велика колекція «космічної» 
порцеляни, леза та механічні 
бритви «Супутник», «косміч-
ні» ложки та виделки, тарілки, 
підскляники, бюсти першого 
космонавта планети Юрія Га-
гаріна та конструктора Сергія 
Корольова, під керівництвом 
якого і здійснено політ Гагаріна, 
музичні платівки, портсигари, 
коробки сірників, запальнички, 
календарі, «космічне» доміно, 
різноманітні сувеніри.

Школярів зацікавить експозиція 
шкільного приладдя, яким ко-
ристувалися їхні дідусі та бабусі, 
а також батьки: пенали-ракети, 
ручки-ракети, точилки для олів-
ців, олівці, зошити з портретами 
космонавтів.

Також на виставці діє оригіналь-
на фотозона, де можна зробити 
фото на згадку в справжньому 
катапультному кріслі, у товаристві 
льотчика та космонавта.

Нагадаємо, у топ-20 найкращих 
авіаційних музеїв світу, який 
склала CNN, Державний музей 
авіації імені Олега Антонова в 
Києві займає 12 сходинку рей-
тингу  

19 червня на території 
Печерського ландшафтного 
парку стартує традиційна 
літня виставка квітів. Її 
темою буде сафарі, на якому 
кияни зможуть «вполювати» 
фотокадри із квітковими 
композиціями тварин.

«Виставка здивує своїми масш-
табами: об’ємні 3d фігури диких 
тварин (серед яких тигри, носо-

роги, ведмеді та інші мешканці 
Південної півкулі) в оточенні 
квіткових композицій створять 
панораму справжнього сафарі», – 
зазначають у КО «Київзеленбуд».

На гостей чекають: яскраві квіт-
кові фотозони для селфі; окремі 
зони відпочинку для дорослих 
та дітей.

Враховуючи, що загроза 
коронавірусу не відступає, на 

території парку будуть діяти 
певні обмеження:

•  відвідувачі допускатимуться 
на територію парку лише у респі-
раторі або захисній масці;

•  на центральному вході буде 
встановлено пункт вимірювання 
температури та місце для дезін-
фекції рук;

•  буде проводитися контроль 
кількості відвідувачів, що одно-
часно перебувають на території 
парку, з розрахунку не більше ніж 
1 особа на 10 кв. м площі;

•  масові заходи та концерти не 
проводитимуться.

Виставка триватиме до 26 лип-
ня.

Години роботи: з 10.00 до 20.00, 
без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро 
«Арсенальна»).

Вхід: 100 гривень – дорослий, 
дитячий – 25 гривень.

Для дітей до 7 років, пенсіоне-
рів, багатодітних родин, учасників 
АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учас-
ників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС – вхід 
безкоштовний  

Засновник – Комунальне підприємство 
Київської міської ради  

«Центр публічної комунікації та 
інформації»

Директор Анна КУНИЦЬКА
Газета заснована 22 лютого 2019 року. 
Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації 
Міністерства юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Видання листується з читачами тільки на 
сторінках газети. Газета публікує також ті 
матеріали, в яких думки авторів не збігаються 
з позицією підприємства. При передруку 
посилання на «Хрещатик Київ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком  Р  друкуються на правах 
реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. 
Марка Вовчка, 12 / 14.

Загальний наклад 27000 
Замовлення 77838

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР  
МІСТА КИЄВА

Наскільки велика загроза 
зараження COVID-19 під 
час купання у морі чи 
річці, відвідування лазні чи 
захоплення рибним меню?

Згідно з дослідженнями Ви-
щої ради з наукових досліджень 
Іспанії (CSIC), купання в морі є 
безпечним: солона вода і сонячне 
ультрафіолетове випромінюван-
ня перешкоджають поширенню 
COVID-19.

Чи можна купатись у річках Ки-
єва? Прибережні зони вже відкри-
ті, але для офіційного відкриття 
купального сезону, столиця чекає 
на рішення Державної служби з 
питань безпеки харчових про-
дуктів та прав споживачів.

Щоб зміцнити імунітет, лікарі 
рекомендують під час карантину в 
обов’язковому порядку включити 
в меню рибні страви: вони міс-
тять білки та багато незамінних 
амінокислот. У риб’ячому м’ясі 
містяться всі основні вітаміни, 
необхідні нашому організму.

«Вітчизняна риба смачна і ко-
рисна, особливо це стосується 
виловленої в морі. Інша справа, 
що внутрішні водойми в останні 

роки, через маловоддя, забруд-
нюються надміру. А це – серед-
овище проживання риби. Тому 
вона хворіє і може бути заражена 
гельмінтами. Річкову або озерну 
рибу необхідно готувати, дотри-
муючись правил, і проводити 
достатню термообробку. А ось 
робити суші, роли, інші страви з 
сирої риби – смертельно небез-
печно», – радить голова Асоціа-
ції рибалок України Олександр 
Чистяков.

Зважаючи на закінчення не-
рестової заборони, у столиці 
дозволена любительська рибо-
ловля. Проте варто остерігатися 
загрози ботулізму – важкого 
харчового отруєння через бо-
тулотоксини. 

«Відрізнити інфіковані ботуліз-
мом продукти від якісних – прак-
тично неможливо. Кращий спосіб 
захистити своє здоров’я – утриму-
ватися від їжі, про якість якої вам 
нічого невідомо», – зазначають в 
Асоціації рибалок.

Найчастіше зараженою ботуліз-
мом, є продукція, яку продають 
з рук. Але інфікованими можуть 
бути навіть продукти у супер-
маркетах або на ринках  

Сюрпризи літнього 
сезону

Носороги та леви з’являться на 
Співочому полі у Києві

Київський музей відкрив 
«космічну» виставку раритетів

4 ДОЗВІЛЛЯ

Реклама

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Призначення/перерахунок/поновлення пенсії державних 
службовців, медичних та педагогічних працівників, льот-
ного складу, по втраті годувальника, ЧАЕС, Список № 1 та  
№ 2, переселенців, по інвалідності.

Тел.: 073-150-87-90, 068-25-75-100, 066-940-47-14

Пенсійна допомога

Вперше у Державному музеї авіації ім. О. К. Антонова 
відкрилася виставка, присвячена «космічній лихоманці»  
50-60 років.
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