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Фото з відкритих джерел

Столична влада жорстко 
реагуватиме на незаконне 
будівництво

«Нам потрібно активізувати 
роботу комісії з проблем неза-
конних забудов. Сьогодні вранці, 
разом з поліцією, я був на одному 
з таких об’єктів. Ярославів Вал. 
Історичний центр міста. Забу-
довник там зовсім втратив розум. 
Там, за документами, мало бути 

аварійне укріплення будинку. 
Втім, ці люди звели нову будів-
лю – 5 поверхів під землю! Нам 
потрібні конкретні рішення та 
конкретні дії. Ми повинні опе-
ративно і суворо реагувати на дії 
безвідповідальних забудовників. 
Аби інші розуміли, що в місті 

треба дотримуватися закону. І 
що треба поважати киян», – на-
голосив мер столиці.

Він зазначив, що подібні дії за-
будовників завдають шкоди не 
тільки зовнішньому вигляду міста, а 
й можуть призвести до техногенних 
катастроф.

Мер столиці також закликав 
представників правоохоронних 
органів на постійній основі до-
лучитися до роботи з активіс-
тами. І оперативно реагувати 
на звернення мешканців міста 
щодо можливих незаконних бу-
дівництв   

«В травні підземні переходи, 
які ведуть з проспекту Науки до 
Центрального автовокзалу та Де-
міївського ринку в Києві, закрили 
на ремонт. На час ремонту для 

пішоходів обладнано наземний 
перехід із світлофором», – зазна-
чили меценати, які фінансують 
проєкт 

Незвичний Голосіїв: підземні переходи прикрасять 
книгами та автобусами
Підземні переходи на проспекті Науки, що в Голосіївському районі 
столиці, перетворять на артоб’єкти. 

 стор. 4

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають 
суспільний резонанс.
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АНОНСИ

У столиці збільшилася 
кількість випадків 
насильства над дітьми
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Київ посилює 
карантинні заходи
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На Подолі завершують 
реконструкцію 
старовинного будинку 
для молодят

3 липня – день без 
пластикових пакетів
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 стор. 3
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Впродовж останніх чотирьох 
місяців Подільська організація 
Товариства Червоного Хреста 
активно працювала, попри 
жорсткі умови карантину 
та відсутність громадського 
транспорту.

Про це журналістам «Вечірнього 
Києва» розповіли в організації.

«Під час карантину у нас було 
дуже багато роботи. Ми розуміємо, 
що люди за 60 років не могли ви-
ходити з дому, тому наші волонтери 
мали координуватися з соціальними 
працівниками і надавати допомогу 
адресно», – зазначила голова По-
дільської організації Товариства 
Червоного Хреста Києва Альона 
Гребенчукова.

За ці місяці вона майже не мала 
вихідних. Адже за умовами каран-
тину прийом громадян спочатку був 
заборонений, після послаблення 
– дуже обмеженим.

«На початку ми просили всіх, кому 
потрібна допомога, зв’язуватись з 
нами онлайн чи телефоном. Пізніше 
ми організовували прийом людей, 
на кожного з яких виділяли годину. 
До того ж, наші волонтери чергували 
біля Флорівського монастиря, який 
був закритий на карантин, через 
спалах захворювання на COVID-19», 
– каже Альона Гребенчукова.

Найбільше кияни потребували 
продуктів харчування та засобів 
гігієни. Загалом за час карантину 
вдалося доставити 9 500 обідів, з 

яких 800 наборів молочної про-
дукції роздали родинам з дітьми, 
що опинились у складній ситуації. 

«Ми розвозили гарячі обіди для 
найуразливіших груп населення. 
Активно співпрацювали з район-
ними адміністраціями та міською 
адміністрацією», – зазначає Альона 
Гребенчукова.

З 7 квітня по 31 травня орга-
нізація залучила 80 соціальних 
працівників та 25 волонтерів То-
вариства Червоного Хреста для 
доставки обідів адресно до самотніх 
мешканців Подільського району.

«Я вважаю, що гроші – це одне, 
а волонтерство – це інше. Наш світ 
потрібно змінювати на краще. Під 
час карантину ми не могли збирати 
людей на тренінги з надання першої 
допомоги, тож почали знімати ролики 
«Дитячої академії першої допомоги» й 
розміщувати  їх на інтернет-ресурсах, 
щоб діти могли ознайомлюватись з 
важливими темами онлайн», – розпо-
вів волонтер організації Всеволод.

Наразі волонтери й працівники 
організації продовжують допомага-
ти усім, хто приходить й звертається 
за допомогою  

Кількість мешканців Києва, у 
яких виявили захворювання 
на коронавірус, за минулу добу 
збільшилася на 104 людини. 
Троє хворих померли. 

«Вірус, на жаль, не вщухає. За 
минулу добу в Києві лаборатор-
но підтвердили захворювання на 
коронавірус ще у 104 мешканців 
столиці. Троє хворих померли. 
Всього коронавірус забрав життя 
111 киян. На сьогодні у столиці 
вже 5 242 підтверджені випадки 
захворювання на COVID-19», – по-
відомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворів: 57 жінок 
віком від 19 до 94 років і три ді-
вчинки від трьох місяців до дев’яти 
років; 40 чоловiків віком від 20 до 
83 років і четверо хлопчиків від 10 
місяців до 15 років.

До лікарень столиці госпіта-
лізували 26 пацієнтів. Інші – на 
самоізоляції, під контролем лі-
карів. Одужали за добу 44 люди-
ни. Всього коронавірус подолали  
1 642 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захво-
рювання виявили в Дарницькому 
районі – 18, у Дніпровському – 15, 
в Голосіївському та Святошин-
ському районах – по 14 випадків. 
Не ставтеся легковажно до свого 
здоров’я! Бережіть себе!» – наголо-
сив Віталій Кличко.

Згідно з постановою уряду, сто-
лична влада ухвалила рішення 

про посилення протиепідемічних 
заходів у Києві.

«Зокрема, обмежено час роботи 
закладів громадського харчування 
та розважальних закладів (зокрема, 
кінотеатрів) – до 22-ої години. Об-
межене також проведення масових 
заходів культурного, розважального, 
спортивного, рекламного характеру 
– з 22-ої години», – сказав Кличко.

Він зазначив, що обмеження – 
вимушені та спрямовані на стри-
мування розповсюдження хвороби. 

«І місто виконуватиме таке рішення 
уряду», – підкреслив Віталій Кличко.

Якщо буде потреба, для другої 
хвилі прийому хворих у столи-
ці підготували майже 800 ліжок 
у медичних закладах міста. Про 
це Віталій Кличко заявив під час 
онлайн пресконференції.

«Хочу повідомити, що лікарні 
першої хвилі, розрахованої  май-
же на 900 ліжок, заповнені на 31 
відсоток. Це 8 міських лікарень і 
2 пологових будинки. Додатково 
створені місця в Олександрівській 
лікарні. Там виділили ще один 
корпус для прийому та лікування 
хворих на коронавірус – іще 70 

ліжкомісць. А також – місця у спе-
ціалізованих медичних закладах. 
Якщо знадобиться, для другої хвилі 
прийому хворих місто підготувало 
майже 800 ліжок в іще 7 лікарнях 
столиці. Але я дуже не хочу, щоб 
вони знадобилися. Тому вкотре 
наголошую: все залежить від кож-
ного з нас. Наскільки ми будемо 
обережними та будемо дотриму-
ватися елементарних правил. Бо 
багато людей уже розслабилися, і 
це небезпечно! Адже ми вірус не 
бачимо, а він є! Тому треба берег-
тися», – наголосив Віталій Кличко.

За останній місяць правоохоронці 
склали 61 протокол на водіїв при-
ватних перевізників (маршруток) 
за порушення ними регламентів 
безпеки перевезень. Про це Віталій 
Кличко заявив, відповідаючи на за-
питання, отримані від ЗМІ.

«Дотримання норм безпеки у 
громадському транспорті конт-
ролює патрульна поліція. І вони 
– вибірково – перевіряють дотри-
мання регламентів роботи щодо 
кількості пасажирів і маскового 
режиму в транспорті. Штраф за по-
рушення передбачений від 17 до 34 
тисяч гривень. За останній місяць 
правоохоронці склали 61 протокол 
на водіїв приватних перевізників 
– маршруток – за порушення ними 
регламентів безпеки», – сказав 
Віталій Кличко.

Він зазначив, що також рейди 
почали здійснювати і працівники 
Комунальної служби перевезень. 
Вони, теж вибірково, перевіря-
ють санітарний стан маршрутних 
таксі.

«За два тижні перевірок праців-
ники Комунальної служби пере-
везень склали більше 10 актів на 
приватні транспортні компанії. 
І, якщо порушення виявлять по-
вторно, місто розірве договори з 
підприємствами-порушниками. 
Звертаюся до мешканців столиці: 
якщо ви бачите такі грубі пору-
шення, – повідомляйте в поліцію», 
– підкреслив мер Києва  

Волонтери та карантин:  
як Товариство Червоного 
Хреста допомагає киянам

Київ посилює карантинні заходи

«Із початку року на обліку в 
районних службах у справах 
дітей та сім’ї з різних причин 
перебувало 1 214 дітей: 
батьки чи опікуни 511 дітей 
ухиляються від виконання 
обов’язків, 671 дитина зазнала 
насильства в сім’ї, 11 дітей 
систематично тікають із місць 
проживання», – повідомила 
заступниця голови КМДА 
Марина Хонда.

Вона констатувала, що кількість 
випадків насильства над дітьми 
збільшилася з початком карантину. 

«Коли почалися протиепідемічні 
обмеження, то багато дітей опинили-
ся фактично в замкнутому просторі. 
На тлі загального збільшення випад-
ків насильства, звісно ж, збільшилась 
і кількість випадків насильства над 
дітьми. Наприклад, нещодавно ста-
лася резонансна історія, коли спів-
мешканець жінки, побив її дитину. 

Хлопчик, на жаль, помер у лікарні від 
отриманих травм. Кабінет Міністрів 
прийняв низку змін щодо захисту 
дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. Разом із тим, 
за результатами селекторної наради 
з керівництвом Головного управ-
ління Нацполіції в місті Києві, ми, 
спільно із правоохоронцями, ще 
раз підтвердили пріоритети роботи 
в цьому напрямі», – підкреслила 
Марина Хонда.

За період карантину ще 7 ді-
тей відібрано в батьків у зв’язку 
із загрозою їхньому життю чи 
здоров’ю (їх влаштовано до за-
кладів соціального захисту). Ви-
явлено 35 дітей, які лишилися 
без батьківського піклування: 
4 дітей влаштовано до будин-
ків дитини, 21 дитина – в сім’ї 
знайомих, родичів, 4 дітей – до 
Центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей, 5 – повернуто 
батькам, 1 дитина влаштована 
до лікарні  

У столиці збільшилася 
кількість випадків насильства 
над дітьми
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Киян запрошують долучитися 
до акції «День без 
поліетилену», який проходить 
у рамках Міжнародного дня 
відмови від поліетиленових 
пакетів (International Plastic 
Bag-Free Day).

Про це повідомив в. о. началь-
ника Управління екології та при-
родних ресурсів КМДА Олександр 
Савченко.

«Маємо чудову пропозицію – 
цього дня треба спробувати обійтися 
без пластикових пакетів, яким давно 
є альтернативні варіанти у вигляді 
екоторбинок, паперових пакетів, 
сіток, що називають «авоськами». 
Стильно та екологічно. Інформуйте 
друзів, викладайте фото в соці-
альних мережах, просувайте ідею 
екологічного способу життя», – звер-
нувся Олександр Савченко.

Мета акції – сформувати нову 
екологічну поведінку, у повсяк-
денному житті застосувати мо-
дель поведінки, притаманну для 
жителів ЄС, привернути увагу до 
проблеми надмірного споживання 
одноразових пластикових виробів 
та, як наслідок, непоправного за-
бруднення довкілля пластиковими 
відходами.

За даними ООН, щороку в світі 
використовують 5 трильйонів по-
ліетиленових торбинок. При цьому 
щорічно до океану потрапляє 8 
мільйонів тонн пластикової тари, 
зокрема поліетиленових пакетів. А в 
середньому період розкладу одного 

пакету становить 100-200 років.
У Верховній Раді зареєстровано 

законопроєкт № 2051-1, у якому 
йдеться про заборону реалізації 
пластикових пакетів товщиною до 
50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біо-
розкладних) пластикових пакетів 
на території України з 1 січня 2022 
року. Згідно з проєктом, заборона 
не поширюється на надлегкі пакети 
(товщиною до 15 мкм) шириною 
до 225 мм (без бічних складок), 

глибиною до 345 мм (з бічними 
складками) і довжиною до 450 (з 
ручками), що використовуються 
як первинна упаковка свіжої риби, 
м’яса і продуктів з них, сипучих 
продуктів та льоду.

Законопроєкт передбачає, що 
пакети, які не відповідають вимо-
гам, і залишаться до 1 січня 2022 
року, повинні бути утилізовані за 
рахунок об’єкта господарювання, 
який їх придбав  

Михайло Булгаков народився на 
Воздвиженці, в дитинстві та юності 
мешкав на Андріївському узвозі, 
13. У будинку, де пройшло його ди-
тинство, зараз діє музей родини 
Булгакових. Там проводять екскурсії 

за маршрутами його героїв. Шукай 
за адресою: Дегтярна, 29.

Проєкт «ШУКАЙ!» – це київські 
символи у вигляді бронзових міні-
скульптурок. Скульптор – Юрій 
Білявський 

Кияни, які надумали 
одружитися, скоро зможуть 
поєднати долі у романтичній 
атмосфері старовинної садиби. 

«Перевірили хід реставрацій-
них робіт будівлі 19 сторіччя. Це 
велика відповідальність зберегти 
надбання архітектури й знайти 
йому правильне застосування. Від-
криття вже скоро!» – повідомив 
в.о. першого заступника голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

Реставраційні роботи у будівлі 
Подільського РАЦС, що по вулиці 
Борисоглібській, – пам’ятці архі-
тектури місцевого значення – були 
розпочаті восени минулого року.

За цей час проведено реставра-
цію даху, реставрацію перекриття 
між першим та другим поверхом у 
приміщенні зали, здійснено елек-
тромонтажні роботи першого та 
другого поверху, вхідних груп, вла-
штовано пожежну сигналізацію, 
монтовано систему опалення та 
переоснащено тепловий пункт, про-
ведено роботи з монтажу системи 
кондиціювання та вентиляції.

Також виконані внутрішні опоря-
джувальні роботи і роботи з віднов-
лення фасаду та фасадної ліпнини.

У цьому будинку мешкав про-
фесор Київської духовної академії 
Степан Сольський, який був міським 
головою Києва у 1887-1900 рр  

3 липня – день без 
пластикових пакетів

На Подолі завершують 
реконструкцію старовинного 
будинку для молодят

Булгаков із котом 
з’явився на Воздвиженці

Центр публічної  
комунікації та інформації

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№ 
з/п

Найменування та 
площа об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення неза-
лежної оцінки

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очіку-
вана 

найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг, 

грн

1. Нежитлові приміщення 
площею 575,2 кв. м

м. Київ, вул. Пост-Волинська, 
3, літ. «Х»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

2. Нежитлові приміщення 
площею 15,8 кв. м

м. Київ, вул. Симиренка,  
22-г, літ. «А»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

3. Нежитлові приміщення 
площею 28,4 кв. м

м. Київ, вул. Героїв Севасто-
поля, 27, літ. «А»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

4. Нежитлові приміщення 
площею 41,8 кв. м

м. Київ, вул. Джона Маккейна 
(Кудрі Івана), 37-а, літ. «А»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

5. Нежитлові приміщення 
площею 51,7 кв. м

м. Київ, вул. Городецького 
Архітектора, 11, літ. «А, Б»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

6. Нежитлові приміщення 
площею 191,5 кв. м

м. Київ, вул. Щекавицька, 
37/48, літ. «А»

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2020 4 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/
засідання-конкурсної-комісії). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3-5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до 
Положення.

Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 14.07.2020. 
Телефон загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурси відбудуться о 10:00 17.07.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва, за адресою: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти КВ № 51670125 та додаток 
до нього СЯ № 650165 від 11.06.2020 р., видане СЗШ I-III ступенів № 228 м. Києва на ім’я 
Монашненко Ліліана Юріївна, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 
1986 р. Серії А (категорія 1) № 034118 від 28.01.2020 р., на ім’я Пєшков Ю.А., вважати 
недійсним.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

• Реклама

На Воздвиженці встановили 26 мініскульптуру від проєкту 
«Шукай!». Бронзову фігурку присвятили письменнику Михайлу 
Булгакову.



3 липня (п’ятниця):
Голосіївський район – просп. Го-

лосіївський, 116, просп. Академіка 
Глушкова, 25-53;

Деснянський район – вул. Шолом-
Алейхема (в межах вулиць Мілютенка 
та Кубанської України);

Дніпровський район – вул. Грод-
ненська, 1/35-17-а, вул. Алматинська, 
64-74;

Шевченківський район – вул. Буль-
варно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний 
проїзд біля скверу в межах вулиць 
Олеся Гончара, 65-а, та Богдана Хмель-
ницького, 94.

У вихідні дні також пройдуть 
ярмарки.

4 липня (субота) ярмарки від-
будуться:

Голосіївський район – вул. Пань-
ківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дніпровський район – вул. Всево-
лода Нестайки (поряд з поштамтом 
«Лівобережний»);

Оболонський район – вул. Петра 
Калнишевського, 1-5;

Подільський район – просп. Сте-
пана Бандери (біля Куренівського 
парку);

Святошинський район – вул. Гри-
горовича-Барського, 7.

5 липня (неділя):
Дніпровський район – вул. Сулей-

мана Стальського (в межах вулиць 
Райдужної та Старосільської).

Голосіївський район – вул. Марша-
ла Конєва (в межах вулиць Михайла 
Ломоносова та Василя Касіяна)  

Продовження, початок на 1 стор.

Перший перехід відкриють у другій 
половині липня, а до першого вересня 
буде готовий другий перехід, який 
веде від кута кондитерської фабрики 
до ринку і автовокзалу. 

За перетворення стін підземних 
переходів у твори сучасного мис-
тецтва відповідає «Урбан Клаб». У 
проєкті залучено таких українських 

муралістів та графіті-художників: 
Саша Корбан, Андрій Кальков, Сла-
вік Шум.  

Щоб пішоходам було просто 
орієнтуватися, розробили спе-
ціальну навігаційну систему. 
Наприклад, синя кольорова гама 
вказує дорогу до Автовокзалу, 
відтінки жовтого кольору – до 
Roshen Plaza, сірого – до біблі-
отеки ім. Вернадського, а бі-

рюзово-помаранчева гама – до 
Деміївського ринку.

Окрім кольорових орієнтирів, у 
своїх абстрактних композиціях митці 
використовують також і тематичні 
елементи, що асоціюються з тим 
чи іншим об’єктом (книги, валізи, 
автобуси з пасажирами тощо).

У переходах також встановлять 
нове освітлення та замінять дре-
нажні насоси  

У Києві проходять ярмарки 
черешні та полуниці

Незвичний Голосіїв: підземні 
переходи прикрасять книгами 
та автобусами

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 78231

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308
4 МІСТО

Після тривалої карантинної 
перерви, одразу кілька музеїв 
у Києві відкрили свої двері 
для відвідувачів.

Нацiональний музей «Київська 
картинна галерея»

Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Працюють виставки «Авто-

портрет. Світ художника. Живо-
пис, графіка, скульптура другої 
половини ХІХ-ХХ ст. з колекції 
музею» та «Aves. Народжені лі-
тати».

Постійну експозицію музею тим-
часово зачинено для відвідувачів. 
Відкриття залів буде проводитися 
поступово.

Режим роботи музею:
Вт, Ср, Пт, Сб, Нд – з 10.30 до 13.30 

(каса до 13.00), з 14.00 до 18.00 (каса 
до 17.00).

З 13.30 до 14.00 – санітарна об-
робка приміщень.

Пн, Чт – вихідний.
Музей Ханенків
Адреса: вул. Терещенківська, 15.
Працюють постійні експозиції 

та виставка «Дар Василя Щавин-
ського» (1868 – 1924).

 Графік роботи:
З 10.30 до 17.30 (каси до 17.00) 

з середи по неділю.

Екскурсії проводяться виключ-
но за попереднім записом, для 
груп до 5 осіб: (099) 667-49-06.

Доступні індивідуальні аудіогіди 
європейською експозицією для 
дітей та молоді та азійською – для 
дорослих. Також для самостійного 
відвідування на касах у вільному 
доступі завжди квести музеєм.

Музей Шевченка
Адреса: бульв. Тараса Шевченка, 12.
Працює постійна експозиція та 

виставка «Століття української 
абстракції. Категорії виразності».

Графік роботи:
• середа – неділя, каса працю-

ватиме з 10.00 до 17.30 години.
Заздалегідь забронювати екс-

курсію на сайті або за номером 
телефону: +38 (044) 234-25-56.

Інформаційно-виставковий 
центр Музею Майдану

Адреса: Майдан Незалежності, 
18/2.

Режим роботи:
•  вівторок – субота: 11.00 – 

19.00.

• неділя та понеділок – вихідний.
В Інфоцентрі музею Майдану 

можна:
• оглянути експозицію «На-

зустріч свободі», яка розповідає 
про передумови та перебіг Єв-
ромайдану;

• отримати інформацію про 
маршрут «Місця Революції Гід-
ності»;

• замовити екскурсію, пере-
дати артефакти, залишити свої 
спогади про події революції, 
довідатися про діяльність На-
ціонального меморіального 
комплексу Героїв Небесної 
Сотні.

Національний музей Голо-
домору-геноциду

Адреса: вул. Лаврська, 3.
Відкрита експозиція, проводять 

екскурсії, освітні заняття.
Аби візит був безпечним, від-

відувачів просять:
• бути в респіраторах або за-

хисних масках;
• дезінфікувати руки при вході 

до музею;
• зберігати дистанцію не менше 

1,5 м та не заходити за роздільні 
смуги перед касою музею;

• за можливості, платити без-
готівково  

Відкрилися музеї: перелік та умови відвідування
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