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Власники і керівники торгових 
мереж, закладів громадського 
харчування, сфери побутового 
обслуговування повинні 
організувати тестування своїх 
співробітників ІФА-тестами.

Після висновків 
Держпродспоживслужби, 
київські пляжі відкрили для 
купання. Про це заявив мер 
Києва Віталій Кличко.

Повноцінно система 
е-квитка запрацює у столиці 
з 1 липня. 

На засіданні постійної ко-
місії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-
економічного розвитку депу-
тати внесли зміни до Комплек-
сної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2019 
– 2022 роки. 

Минулоріч для виготовлення 
учнівських електронних проїзних 
документів місто передбачило 31,5 
мільйона гривень. У результаті було 
зроблено понад 28 тисяч карток на 
загальну суму 3,5 мільйона. Решту 
коштів – майже 28 мільйонів гри-
вень – будуть освоювати цього року. 

Проєкт рішення мають роз-
глянути на пленарному засіданні 
Київради.
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Столичні офіціанти  
та касири повинні 
здати аналіз на 
антитіла до вірусу

Міські пляжі вже 
відкриті для купання
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На сьогодні в столиці вже  
4 368 підтверджених випадків 
захворювання на COVID-19.

Кількість хворих на 
коронавірус у Києві  
збільшилася

 стор. 2

Місто допомагає постраждалим 
внаслідок вибуху на Позняках

«Рятувальники вже добу працю-
ють на місці трагедії. Розбирають 
завали, шукають людей, які могли 
там залишитися. На всіх поверхах 
будівлі встановили укріплюючі бал-
ки, аби будинок не обвалився. Також 
фахівці обстежують сусідні будинки. 

Щоб визначити, в якому вони стані 
та чи безпечні для проживання. Я 
був на місці події і вдень, і вчора 
ввечері. Хочу зазначити, що місто 
надає необхідну допомогу всім 
постраждалим мешканцям. В ін-
тернат на Харківському шосе вже 

переселили 56 мешканців будинку, 
де стався вибух. Їх забезпечили 
харчуванням, медикаментами та 
всім необхідним», – зазначив Ві-
талій Кличко.

«Укрзалізниця», багато співро-
бітників якої мешкають у цьому 

будинку, надала номери в готе-
лях. Частина людей вирішила 
пожити у родичів чи знайомих.

Влада столиці готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової 
проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн  
пресконференції.

Місто продовжить фінансування е-квитків для учнів 

 продовження на 
стор. 2
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Продовження. Початок на стор. 1.

«Також повідомлю, що місто 
найближчим часом надасть 
матеріальну допомогу 
постраждалим мешканцям. Та 
допомогу родичам загиблих. 
Я вдячний і киянам, які 
відгукнулися та прийшли 
на місце події з готовністю 
допомогти постраждалим», – 
підкреслив Віталій Кличко.

Він підтвердив, що під завалами 
в будинку рятувальники знайшли 
тіло ще одного загиблого. Станом 
на 21 червня це вже третя жертва 
вибуху. Невідомою залишається 
доля ще трьох людей.

«Рятувальники працювати-
муть цілодобово і в них є все 
необхідне обладнання для роботи 
в таких умовах. Аби не трапилося 
повторних обвалів, вже заверши-
ли монтаж укріплюючих балок на 
1 та 2 поверхах будинку. Також 
фахівці обстежують сусідні бу-
динки. Нам треба точно знати, 
в якому вони стані, аби не нара-
жати на небезпеку людей. Щодо 
будинку, де стався вибух, фахівці 
кажуть, що, скоріш за все, його 
доведеться демонтувати. І голо-
вне – нам потрібно встановити 
причину вибуху», – зазначив 
мер столиці.

Віталій Кличко також поспіл-
кувався з мешканцями будинку, 
де стався вибух.  І запевнив їх, що 
поліція буде цілодобово охоро-

няти периметр біля будинку, аби 
не було випадків мародерства. 
Також Віталій Кличко закликав 

людей не намагатися без дозволу 
рятувальників заходити в свої по-
мешкання  

«Кількість мешканців  
Києва, в яких виявили 
захворювання на коронавірус, 
збільшилася на 43 людини.  
На сьогодні в столиці вже  
4 368 підтверджених випадків 
захворювання на COVID-19», – 
повідомив мер Києва Віталій 
Кличко.

Серед тих, хто захворів: 21 жінка 
віком від 24-ох до 92-ох років;  ді-
вчина, якій 17 років; 17 чоловіків 
від 19-ти до 100-та років; четверо 
хлопчиків, віком від 4-ох до 11-ти 
років.

До лікарень столиці госпіталі-
зували 6 пацієнтів. Інші – на само-
ізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворю-
вання виявили в Шевченківському, 
Дніпровському та Деснянсько-
му районах – по 7 випадків. Та в 
Печерському – 6 підтверджених 
випадків за добу», – зазначив Ві-
талій Кличко  

Також у міжнародному аеропор-
ту «Бориспіль» встановили першу 
лабораторію, яка робить ПЛР-тести 
та тести на антитіла.

Лабораторію будуть викорис-
товувати для потреб тестування 
екіпажів Міжнародних авіаліній 

України. Про це заявив президент 
МАУ Євген Дихне.

Він зазначив, що ПЛР дозво-
ляє підтвердити наявність або 
відсутність інфікування людини 
коронавірусом у даний час.

«ПЛР має на сьогодні найвищу 
специфічність і чутливість на від-
міну від експрес-тестів. Матеріа-
лом для аналізу є мазок з глибокої 
частини горла, а час виконання 
аналізу – 3 години. При цьому 
можливе одночасне завантаження 
96 зразків», – пояснив Євген Дихне.

Лабораторія передбачає також 
опцію термінового ПЛР-тесту од-
ного окремого зразка впродовж 40 
хвилин. Тестування на антитіла 
до SARS-CoV-2 дозволяє виявити 
перенесену інфекцію та наявність 
певного рівня імунітету. Матеріал 
тесту – кров з вени, швидкість – 86 
тестів за 1 годину.

«Фактично лабораторія зможе 
забезпечити і потреби відлітаю-
чих або прилітаючих пасажирів, 
якщо відповідної довідки вима-
гатиме країна прильоту. Напри-
клад, Туніс, з яким скоро буде 
відновлено авіасполучення, до-
зволяє вільний перетин кордону 
із наявністю тесту ПЛР», – йдеться 
у повідомленні 

Власники і керівники 
торгових мереж, закладів 
громадського харчування, 
сфери побутового 
обслуговування повинні 
організувати тестування 
своїх співробітників ІФА-
тестами.

«Хочу повідомити, що штаб 
із надзвичайних ситуацій міста 
ухвалив сьогодні рішення про те, 
що власники і керівники торгових 
мереж, закладів громадського 
харчування, сфери побутового 
обслуговування повинні органі-
зувати тестування своїх співро-
бітників ІФА-тестами. Це тести, 
що визначають наявність в орга-
нізмі антитіл до вірусу. Такі тести 
потрібно робити раз на місяць. 
Оскільки йдеться про людей, які 
працюють у компаніях із вели-
кою кількістю відвідувачів. І де 
висока ймовірність інфікування 
коронавірусом», – наголосив Ві-
талій Кличко.

Він також зазначив, що Київ 
збільшує кількість тестувань на 
COVID-19, оскільки все більше 
людей звертаються до медиків 

із симптомами коронавірусу та 
запаленням легень.

«Тільки «Київський лабора-
торний центр МОЗ України» зро-
бив майже 40 тисяч досліджень 
ПЛР-тестів. Такі дослідження 
роблять іще у 4 комунальних 
медзакладах Києва. А також у 
приватних клініках і державних 

медичних установах. Зокрема, 
мобільні бригади медиків від 
початку роботи відібрали майже 
24,5 тисячі зразків біоматеріалу 
для дослідження. Показник тес-
тування у столиці – найвищий 
в Україні та становить 67 тестів 
на 100 тисяч мешканців міста», 
– підкреслив Віталій Кличко 

Столичні офіціанти та касири 
повинні здати аналіз на  
антитіла до вірусу

Кількість хворих на 
коронавірус у Києві 
збільшилася

Місто допомагає 
постраждалим внаслідок 
вибуху на Позняках
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«Центр комунального 
сервісу» (ЦКС) надає усі 
послуги дистанційно в 
умовах запроваджених 
протиепідемічних обмежень.

 Із 18 березня фахівцями ЦКС 
надано понад 1 мільйон консуль-
тацій і послуг із питань житлово-
комунального господарства. Щодня 
– це більше 10 тисяч консультацій: 
як телефонних та через сайт, так і 
у Facebook та Skype. Про це заявив 
генеральний директор «Центру 
комунального сервісу» Андрій 
Щербина.

«ЦКС за один день повністю 
перейшов на онлайн обслугову-
вання, щоб кияни надійно та дис-
танційно отримували всі послуги 
і мали змогу залишатися вдома та 
дотримуватись обмежувальних 
заходів. За три місяці роботи, ви-
нятково у дистанційному форматі, 
ми допомогли споживачам житло-
во-комунальних послуг вирішити 1 
195 746 питань, і отримали багато 
позитивних відгуків щодо ново-
го формату роботи. У період дії 
протиепідемічних обмежень ЦКС 
і надалі працюватиме у такому 
режимі, щоб кожен киянин мав 

змогу вирішити своє питання, 
залишаючись удома», – пояснив 
Андрій Щербина.

Він деталізував, що з 18 березня 
фахівцями ЦКС опрацьовано 1 195 
746 питань, із яких:

• 527 433 особових рахунків ак-
туалізовано, зокрема внесено зміни 
щодо кількості зареєстрованих у 
помешканні для нарахувань, та 
оновлено дані щодо повірки чи 
заміни квартирних лічильників;

• 448 248 споживачів отримали 
консультації через сall-центр – 
(044) 247-40-40;

• 121 146 показань і консульта-
цій надано за додатковими теле-
фонами;

• 42 460 скористалися сервісом 
«Дистанційне обслуговування»;

• 23 270 проконсультувалися 
через зворотний зв’язок на сайті;

• 15 850 киян отримали послуги 
через месенджер у Facebook;

• 10 386 споживачів звернулося 
до ЦКС через Skype;

• 6 953 відповідей надано на 
звернення, що надійшли поштою.

Директор підприємства також 
підкреслив, що для дистанційної 
оплати за всі спожиті житлово-
комунальні послуги «Центр ко-
мунального сервісу» пропонує 
користуватися зручними муні-
ципальними онлайн сервісами: 
особистим кабінетом на сайті 
центру та QR-кодом, що над-
рукований на кожному рахунку-
повідомленні. За допомогою цих 
сервісів, розрахуватися можна як 
за всі послуги разом, так і за будь-
яку окремо без комісії «карткою 
киянина»  

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) оголошує 
конкурс на заміщення посади директора-
художнього керівника комунального закладу 
«Театрально-видовищний заклад культури 
«Київський муніципальний академічний театр 
ляльок на лівому березі Дніпра». 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж 
роботи у сфері культури не менше трьох років, 
володіння державною мовою та здатність за 
своїми діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем виконувати 
відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі 
з наданням згоди на обробку персональних 

даних; автобіографія, що містить прізвище, 
ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, інформацію про громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, 
посаду, місце роботи, громадську роботу 
(зокрема на виборних посадах), контактний 
номер телефону та адресу електронної по-
шти чи іншого засобу зв’язку, відомості про 

наявність чи відсутність судимості; копія 
документа, що посвідчує особу, копії доку-
ментів про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний лист 
довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів 
про трудову діяльність та проєкти програм 
розвитку комунального закладу «Театраль-

но-видовищний заклад культури «Київський 
муніципальний академічний театр ляльок на 
лівому березі Дніпра» на один та п’ять років.

Документи приймаються до 22 липня 2020 
року включно, за адресою: 01024, м. Київ, 
бульв. Т. Г. Шевченка, 3.

Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51. 
Е-пошта: dk@kievcity.gov.ua.

Картку водія № UAD0000140643000, видану Садлівському Євгену Ігоровичу, вважати недійсною у зв’язку з втратою.

На вулиці Милославській в 
Деснянському районі буде 
збудовано спортивний 
комплекс.

Для його спорудження залучать 
інвестора і проведуть інвестицій-
ний конкурс. Про це йдеться в 
розпорядженні КМДА № 862.

Проєктом передбачено будів-
ництво спортивного комплексу на 
земельній ділянці площею близько 
0,85 га. Орієнтовна площа споруди 
становитиме 6 тис. кв. м. Там за-
плановано розмістити спортивні 
зали, приміщення для фізкультур-
но-оздоровчих занять, льодову 
арену, ігрову залу, зали для занять 
боксом і боротьбою, а також адмі-
ністративні приміщення.

«На спорудження такого 
об‘єкту потрібно щонайменше 
три роки, але це круте рішення. 
Я не фанат, але взимку була на 
катку на Контрактовій та на ВДНГ, 
а у Броварах трошки глянула 
хокей. І це все треба було їхати з 
Троєщини, соліднішої за населен-
ням багатьох облцентрів. Точно 
знаю, що у нас на районі будуть 
найкрутіші крижані заруби!» – 
коментує Наталка Макогон, 
радниця голови Київського 
метрополітену і мешканка 
Троєщини.

Замовником будівництва 
об’єкта та передінвестиційних 
робіт є столичне комунальне під-
приємство «Київське інвестиційне 
агентство»  

«Центр комунального 
сервісу» в дії

На Троєщині створять 
льодову арену

• Реклама

«Міські пляжі відкрили для 
купання. Цього року паспорти 
готовності отримали 12 пляжів та 
20 зон відпочинку без купання. 
Які саме – можна дізнатися на 
сайті комунального підприємства 
«Плесо». Держпродспоживслужба 
провела лабораторні дослідження 
води. Перевірили і якість питної 
води у фонтанчиках на пляжах», 
– сказав Віталій Кличко.

Мер нагадав, що за останні 
кілька років місто оновило 6 
міських пляжів. Щоб відпочи-
нок у Києві був на належному  
рівні.

Київські пляжі стають і більш 
доступними для людей з інвалід-
ністю. Вже на восьми з них роз-
міщені спеціальні крісла-амфібії. 
А персонал знає, як допомагати 
громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифіковано-
му пляжі працюють рятувальні 
пости.

«Пам’ятаєте, минулого року 
говорили, що місто завозить пісок 
із Багам? І багато людей повіри-
ли. Це добре, що пісок із Дніпра 
так виглядає! На пляжах столиці 
його просіюють за допомогою 
спеціальних машин, які закупило 
місто», – зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що відкриття 
пляжів – це черговий тест на 
свідомість для киян.

«Коронавірус нікуди не подівся. І 
на пляжах теж треба дотримуватись 
елементарних правил безпеки – 
соціальна дистанція, санітайзери», 
– сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що цього року 
зросла кількість київських пля-
жів, що отримали міжнародну 
відзнаку «Блакитний прапор». 
Це значить, що вони відповіда-
ють більш як 30-ти критеріям 
якості і безпеки. Учора такий 
«Блакитний прапор» підняли 
на пляжі «Троєщина».

Віталій Кличко також по-
казав відео про те, як виглядає 

оновлений пляж «Троєщина».  
Відзнаку «Блакитний прапор»  

також отримали ще 7 міських  
пляжів  

Міські пляжі вже відкриті для купання
Після висновків Держпродспоживслужби, київські пляжі 
відкрили для купання. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



Окрім пляжів та зон 
відпочинку, в Києві є ще й 
зони для любителів риболовлі. 
Пропонуємо одні з найкращих 
місць для рибної ловлі в Києві.

ОЗЕРО АЛМАЗНЕ  
НА ТРОЄЩИНІ

Має глибину до 30 метрів, а 
в деяких місцях сягає 35 м. По-
чинається від вулиці Крайня і 
закінчується біля ТЕЦ-6. З од-
ного боку впритул до озера під-
ходить сосновий ліс, а з іншого  
знаходиться завод «Алмаз» і 
промзона. Тут цілком можна 
насолодитися тишею і спокоєм. 
Окрім риболовлі, місце підхо-
дить і для пікніка на природі. 
Тут ловлять красноперку, плотву, 
ляща та інші види риби.

РІЧКА ДЕСЕНКА, 
ТРОЄЩИНА

Найбільш рибним вважаєть-
ся місце поруч із трамвайним 
мостом (зупинка «Масив Рай-
дужний»). Тут глибока затока, 
а вода стоїть, що і потрібно для 

риби. Тут ловлять ляща, окуня і 
щуку. Іноді трапляється жерех і 
невеликий судак.

РАЙОН НАБЕРЕЖНО-
РИБАЛЬСЬКОЇ ВУЛИЦІ
Так звана «нова» набереж-

на, яка починається від затоки 

Гарячка (Московський міст) і 
тягнеться уздовж всієї вулиці 
Набережно-Рибальської до Га-
ванського мосту. Основна осо-
бливість місця – різка глибина 
і величезні камені вздовж на-
бережної. 

Тут є окунь, судак, зустрічаєть-

ся головень, в’язь, жерех, щука 
і сом.

ЙОРДАНСЬКЕ ОЗЕРО  
НА ОБОЛОНІ

Берег поріс очеретом. Вода не 
найпрозоріша в столиці, тому 
любителів поплавати і позасма-

гати озеро не приваблює. Зате 
воно прекрасно підходить для 
любителів спортивної риболовлі. 
Можна зловити ляща, окуня, 
карася, судака, щуку.

ОЗЕРО СОНЯЧНЕ, ПОРУЧ 
ІЗ ПОЗНЯКАМИ

Щодо цього місця є дві точки 
зору: одні вважають, що тут ні-
чого не водиться, а інші рибалки 
запевняють, що риби багато. 
Тому краще клювання перевіри-
ти особисто. До слова, тут є ще й 
зона відпочинку з громадським 
піщаним пляжем.

КИТАЇВСЬКІ 
СТАВКИ, КИТАЄВО, 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ  
РАЙОН

Одне з найкрасивіших місць 
Києва. Тут можна відпочити 
від міської метушні, відвідати 
Свято-Троїцький монастир, а 
ще – порибалити. У місцевих 
ставках водиться багато риби. 
Тут ловлять верховку, плотву, 
окуня 

Де можна законно рибалити у столиці: найкращі 6 місць

Засновник – Комунальне підприємство 
Київської міської ради  
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 інфографіка сайту «Вечірній Київ»

Щосуботи маршрутом від 
Хрещатика до Андріївського 
узвозу проводитимуть 
пішохідні екскурсії «Kyiv City 
Travel»!

Їх запускає, в рамках соці-
альної ініціативи, Управління 
туризму і промоцій КМДА, разом 
із КП «Київський міський Турис-
тично-інформаційний центр».

Екскурсії будуть безкоштовними 
для слухачів та стануть чудовою 
можливістю познайомитися зі 
столицею!

Маршрут: Хрещатик, Європей-
ська площа, арка Дружби народів, 
новий пішохідно-велосипедний 
міст, парк «Володимирська гір-
ка», Алея художників, Пейзажна 
алея, Андріївський узвіз.

Де і коли: щосуботи з 10.00 до 
12.00.

Місце зустрічі: літери KYIV біля 
будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36).

Як взяти участь: зареєструва-
тися на екскурсію, заповнивши 
цю форму: 

УВАГА!
•  Екскурсії проводяться з до-

триманням усіх санітарних норм, 
групою до 10 осіб: перші 10 осіб, що 
зареєструються, матимуть право 
на участь в екскурсії. Для підтвер-
дження Вашої участі в екскурсії з 
Вами обов’язково зв’яжуться по 
телефону. Якщо Вам не зателе-
фонували, ви є незареєстрованим 
учасником.

•  Незареєстрованим учасникам 
заборонено брати участь в екс-

курсії, йти слідом за екскурсово-
дом, з урахуванням дотримання 
встановлених правил карантину. 
Управління не несе відповідаль-
ність перед правоохоронними 
органами за порушення таки-
ми громадянами встановлених 
правил.

•  У зв`язку з карантином, екс-
курсія може бути скасована у будь-
який момент (про це обов’язково 
повідомлять на сторінці Управ-
ління).

•  Після завершення каран-
тину, планують запустити екс-
курсію англійською мовою для 
іноземців (щонеділі з 10.00 до 
12.00).

Детальна інформація за те-
лефоном: +38 044 599 94 93  

У Києві стартують безкоштовні 
екскурсії центром міста

Як і в попередні роки, два фон-
танні комплекси працюють у ре-
жимі світло-музичного шоу – це 
фонтани «Великий» та «Малі» на 
Майдані Незалежності, а також 
унікальний комплекс фонтанів в 
акваторії Русанівського каналу. 
Минулого тижня сюди додався ще 
один вражаючий світло-музичний 

фонтан, що запрацював у Парку 
Партизанської Слави.

Варто згадати й історичні фонта-
ни Термена. Зведені у 1900 році за 
проєктом архітектора Олександра 
Шиле, чавунні водограї виробни-
цтва заводу Олексія Термена пе-
режили всі потрясіння минулого 
століття 

Пісня світла і води: 
вражаючі фонтани Києва
У спекотні літні дні вони стали для киян справжнім спасінням.
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