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Фото з відкритих джерел

Оновлений Маріїнський палац 
готується до відкриття

Маріїнський палац у Києві 
зведено в 1750 – 1755 роках за 
зразком палацу, який проєктував 
Вартоломей Растреллі для Олек-

сія Розумовського, фаворита та 
фактичного чоловіка імператриці 
Єлизавети Петрівни. Під час від-
відування Києва 1744 року Єлиза-

вета сама обрала для нього місце.
У незалежній Україні в Маріїн-

ському палаці проходять урочисті 
державні події – нагородження, 

прийоми, вручення вірчих грамот 
послами іноземних держав, саміти 
і зустрічі офіційних делегацій на 
найвищому рівні  

«Проаналізувавши умови дер-
жавної програми «Доступні кре-
дити», ми провели консультації 
з німецьким Фондом розвитку 
підприємництва та банками-
партнерами. В результаті – удвічі 
знижено відсоткову ставку на 
кредити для підприємців сто-
лиці. Таких умов зараз немає 

в жодному місті України. Тому 
запрошую підприємців скорис-
татись цими можливостями!», 
– підкреслив мер столиці.

Також мер зазначив, що 
малий і середній бізнес – це 
основа економіки міста, і його 
треба підтримувати та заохо-
чувати 

На столичних підприємців чекають приємні ставки  
у програмі «Доступні кредити»
Кінцеві ставки у програмі «Доступні кредити» будуть від 2,5 до 4,5 
відсотків у гривні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Маріїнський палац, після майже 15 років «мовчання», планує відкрити свої двері для відвідувачів. Не обійдеться без Музею історії Києва. 
Про це повідомила перший заступник генерального директора Музею історії Києва Тетяна Костенко. 
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10,8 млн грн – стільки 
коштів мають витратити на 
відновлення занедбаної вежі 
на Печерську.

Реставраційні роботи замовили 
представники музею «Київська 
фортеця».

Стару вежу, збудовану ще в 1833 
році, відновлюватиме «Київське 
міжобласне спеціальне науково-
реставраційне об’єднання».

За даними «Prozorro», мають 
реставрувати вежу №4, яка зна-
ходиться на Старонаводницькій, 2.

Вежа виконувала функцію час-
тини фортифікаційних споруд 
Київської фортеці. Будувалася у 
1833–1839 рр. як оборонна казар-
ма для кількох армійських рот  

«За минулу добу коронавірус 
підтвердили ще в 59 людей. 
Серед них – четверо медиків. 
Двоє хворих померли. Всього 
коронавірус забрав життя 
116 мешканців Києва. На 
сьогодні в столиці вже 5 
602 підтверджені випадки 
захворювання на COVID-19», – 
повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворів: 28 жі-
нок віком від 19 до 73 рокiв;  ді-
вчинка, якій 4 роки; 28 чоловіків 
від 18 до 77 рокiв; двоє хлопчиків 
– одному із них 3 місяці, другому  
– 6 років.

До лікарень столиці госпіталі-
зували 7 пацієнтів. Інші – на само-
ізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужали 7 лю-
дей. Усього коронавірус подолали 
1 809 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворю-
вання виявили в Дарницькому і 
Дніпровському районах – по 9. У 
Подільському, Шевченківському та 
Голосіївському – по 7 випадків», – 
зазначив Віталій Кличко.

Також мер Києва зазначив, що 

заповненість ліжок у лікарнях, де 
лікують хворих на коронавірус, 
сьогодні становить 39 відсотків.

«Це, нагадаю, в медзакладах 
першої хвилі – у  восьми лікарнях 
та 2 пологових будинках, де за-
галом ми підготували майже 900 
місць. Іще 800 ліжок підготовлені 
в лікарнях другої хвилі», – сказав 
Віталій Кличко.

Зазначає мер Києва і про важ-
ливість ІФА-тестів.

«Саме ІФА-тести визначають на-
явність в організмі антитіл до вірусу. 
Такі тести потрібно робити хоча б 
раз  на місяць», – наголосив Кличко.

За його словам, ІФА-тести до-
зволять розвантажити систему 
діагностування на коронавірус та 
підвищити ефективність виявлення 
хвороби. Роблять такі тести швидко.

«Сьогодні в Києві ІФА-тесту-
вання можуть робити 12 закладів 
охорони здоров’я. І міська влада 
розглядає варіанти розширення 
таких можливостей. Хочу зазна-
чити, що ІФА-тест з дослідженням 
коштує близько 300 гривень», – 
розповідає Віталій Кличко.

Заклади громадського харчу-
вання, ресторани,кінотеатри та 

театри зможуть працювати після 
22 години.

Він зазначив, що місто продо-
вжує перевірки суб’єктів госпо-
дарювання на дотримання регла-
ментів роботи. 

«Непокоїть той факт, що під-
приємці розпочали нехтувати 
елементарними правилами, на-
ражаючи на небезпеку і своїх 
співробітників, і відвідувачів. А 
це може призвести до спалахів 
хвороби. І тоді нам доведеться 
знову повернутися до суворих 
обмежень. Я хотів би, щоб усі це 
розуміли», – наголосив Віталій 
Кличко.

Також мер звернувся до меш-
канців столиці: уважно ставитися 
до свого здоров’я та здоров’я лю-
дей, які поруч.

«Я не втомлюся звертатися до 
всіх: не будьте легковажними! Ві-
рус ближче і небезпечніший, ніж 
може здатися. І ми сьогодні роби-
мо все, щоб врятувати здоров’я і 
життя киян. Допоможіть нам! Не 
нехтуйте елементарними правила-
ми. Дотримуватися їх не складно. 
Пам’ятайте про це», – наголосив 
Віталій Кличко  

До 10 серпня в столиці 
планують повністю відновити 
рух розв’язкою на перетині 
проспектів Степана Бандери і 
Героїв Сталінграда.

Про це мер Києва Віталій 
Кличко заявив під час онлайн 
пресконференції, відповідаючи 
на запитання, отримані від ЗМІ.

Мер столиці наголосив, що про-
тягом останніх років у Києві капі-
тально оновлюють інфраструктуру. 

«Багато незручностей вини-
кло через ремонт біля Північного 
мосту. Там триває асфальтування 
розв’язки на перетині проспектів 
Степана Бандери і Героїв Сталінгра-
да. Протягом найближчих кількох 
днів, там повинні облаштувати три 
шари асфальту. До 10 серпня рух 
розв’язкою плануємо повністю 
відновити», – повідомив Кличко. 

Мер зазначив, що розпочали 
роботи на ще на одній важливій 
транспортній артерії – на Пів-
денному мосту. Там оновлюють 
дорожнє покриття та приведуть 

до ладу тротуари. Ці роботи ви-
конуватимуть переважно в нічний 
час. Завершити їх планують до 30 
серпня.

«Ви знаєте, що в спадок, крім 
розбитих доріг, нам дісталися і 
аварійні мости та шляхопроводи. 
Таких сьогодні в місті – майже 70. 
Деякі з них не бачили ремонту із 
часу побудови. А це – 50-60 років. 
Згадайте, в якому стані був міст 
через Русанівську протоку. Якими 
«втомленими» були шляхопро-
води через вулицю Богатирську. 
Шулявський міст. Сьогодні, також 
практично наново, ми будуємо 
Борщагівський шляхопровід. Да-
вайте не забувати, що наванта-
ження на київські мости надто 
велике. І майже весь транзитний 
транспорт, що їде з лівого на пра-
вий берег і навпаки, прямує че-
рез Київ. Найближчий міст через 
Дніпро, через який може їхати 
вантажний транспорт – за 300 км 
на південь від Києва. І той – теж 
в аварійному стані», – наголосив 
Віталій Кличко  

Стару вежу на Печерську готують до реставрації

Коронавірус у Києві: 
коротко про головне

Місто ремонтує 
дороги на мостах
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Про це заявив генеральний 
директор ПрАТ «Київводока-
нал» Дмитро Новицький.

«Наразі процедура підвищення 
тарифів на 2021 рік зупинена. Від 
намірів залучити колекторів для 
зняття боргів також відмовилися.  

Такі дії не були підтримані 
суспільством. Нині борг перед 
«Київводоканалом» складає 500 
мільйонів гривень. Лише 5 відсо-
тків споживачів винні 80 відсотків 
коштів з цієї суми боргу. З цих 5 
відсотків – 10 тисяч користувачів 
і є основними неплатниками і 
винні «Київводоканалу» майже 
400 мільйонів гривень. І ми точно 
знаємо, що це дуже не бідні люди! 
Ми впливатимемо на процес по-
вернення боргу через суди», – 
сказав Дмитро Новицький під час 
огляду модернізації Дніпровської 
водопровідної станції  

Стало відомо, куди власники 
книжкового ринку «Петрівка» 
мають намір переселити  
підприємців – орендарів. 
Адміністрація ринку оголосила 
в ультимативній формі, що 
ринок зачиняється, а на його 
місце приїдуть бульдозери 
нових власників земельної 
ділянки. Людям оголосили, що 
будуть переїжджати в район 
станції метро «Лісова».

Підприємці зі знаменито-
го книжкового ринку вирішили 
зареєструвати своє громадське 
об’єднання. 

«У минулому році відбулася ре-
конструкція книжкового ринку, а 
гроші – від 3 до 50 тисяч доларів 
– збирали з підприємців, оренда-
рів», – говорить один із ініціаторів 
Владислав Трубіцин. 

З його слів саме продавці книг зі 
своїх грошей зробили реконструк-
цію, під запевняння адміністрації, 
що тепер  ніхто їх не вижене. Проте 

нині ринок закривають. Є рішення 
Київради 2004 року щодо ділянки 
землі під книжковим ринком. Рі-
шення, яке громада, за допомогою 
юристів та депутатів буде оскар-
жувати й у порядку громадської 
ініціативи запропонує Київраді 
розглянути повторно.

Владислав підкреслив, що тіль-
ки законними методами колектив 
знаменитого книжкового ринку 
намагатиметься змінити ситуацію.

Наша редакція звернулася до 
адміністрації книжкового ринку 
«Петрівка» за відповідним ко-
ментарем  

Відомий книжковий ринок 
«Петрівка» можуть переселити

Центр публічної комунікації 
та інформації

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КП «Київкомунсервіс» як ви-
конавець послуги з вивезення по-
бутових відходів на території міста 
Києва повідомляє, що у зв’язку зі 
зверненням мешканців міста Києва, 
що не підключені до централізо-
ваного водовідведення та систем 
каналізації отримувати комунальну 
послугу з вивезення рідких побутових 
відходів, Підприємством подані на 
затвердження планові розрахунки 
тарифів на послуги з поводження з 
рідкими побутовими відходами до 

Київської міської державної адміні-
страції в розрізі наступних категорій 
споживачів:

1. Населення – 398,18 з ПДВ за 1 м3.
2. Бюджетні установи – 398,18  

з ПДВ за 1 м3.
3. Інші споживачі – 398,18 з ПДВ 

за 1 м3.
Пропозиції та зауваження прийма-

ються протягом 7 календарних днів з 
дня розміщення оголошення, на адресу: 
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23, та 
на електронну адресу: info@kks.kiev.ua.

Втрачений  диплом про перепідготовку ДСП № 001453  від 28.02.2015 р., виданий Універ-
ситетом банківської справи НБУ м. Київ на ім’я Кулик О. О., вважати недійсним.  

Втрачене посвідчення дитини, яка потерпіла  від Чорнобильської катастрофи, Серії Д  
№ 698107 від 01.10.2009 р. на ім’я Кухаренко А. В., вважати недійсним.

Графік проведення особистих та виїзних прийомів громадян і прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом  
Київської міської державної адміністрації на ІІІ квартал 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові

День та години особис-
того прийому громадян, 

адреса: м. Київ, вул.
Хрещатик, 36 

День та час 
особистого ви-
їзного прийому 

громадян

Місце проведення осо-
бистого виїзного прийому 

громадян

День та час  
проведен-
ня прямих 
(«гарячих») 
телефонних 
ліній, тел.: 
202-76-76

Поворозник Микола Юрійович (питання бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської 
діяльності; економіки та інвестицій; охорони здоров’я; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохоронними органа-
ми; міжнародних відносин; роботи зі зверненнями громадян, документального забезпечення; забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод громадян і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової 
допомоги; відзначення державними нагородами України; інші питання діяльності апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3 п’ятниця, 12.00 – 14.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-74-40 

1 понеділок, 
16.00 – 17.00

Печерська  районна в місті 
Києві державна адміністрація

1 вівторок, 
11.00 – 12.00

3 п’ятниця,  
16.00 – 17.00

Шевченківська  районна  
в місті Києві державна  

адміністрація

1 вівторок,  
16.00 – 17.00

Голосіївська районна в місті 
Києві державна адміністрація

Густєлєв Олександр Олександрович (питання транспорту та зв’язку; будівництва та ремонту доріг; промислової, 
науково-технічної та інноваційної політики; регуляторної політики та підприємництва; внутрішньої торгівлі та побутового об-
слуговування населення; діяльності ринків;  організації виставкової діяльності;  управління архівною справою та діловодством)

3 середа, 17.00 –18.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-76-16

1 середа,  
17.00 – 18.00

Дарницька  районна в місті 
Києві державна адміністрація

2 середа, 
16.00 –17.00

Мондриївський Валентин Миколайович (питання освіти і науки; фізичної культури і спорту; культури; реклами; 
охорони культурної спадщини; релігії)

2 середа, 14.00 – 15.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-76-12

3 вівторок,  
16.00 – 18.00

Деснянська  районна в місті 
Києві державна адміністрація

2 середа, 
17.00 –18.001 вівторок,  

14.00 – 16.00
Подільська  районна в місті 

Києві державна адміністрація

Непоп Вячеслав Іванович (питання капітального будівництва; будівництва житла, реконструкції житлового фонду; 
забезпечення населення житловою площею, питання вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали 
збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр»; архітектурно-будівельного контролю; 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва; державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців: надання відомостей з Державного земельного 
кадастру; питання використання та охорони земельних ресурсів м. Києва; містобудування та архітектури, регулювання 
містобудівної діяльності)

2 середа, 14.00 – 16.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-77-20 

4 середа,  
14.00 – 16.00

Солом’янська  районна 
в місті Києві державна 

адміністрація
2 середа, 

12.00 – 13.00
4 середа,  

11.00 – 13.00
Оболонська  районна в місті 

Києві державна адміністрація

Пантелеєв Петро Олександрович (питання житлово-комунального господарства, енергетики, енергоефективності 
та енергозбереження; утримання і забезпечення належного стану житлового фонду, співпраці з ОСББ, приватизації житла, 
надання ритуальних послуг; контролю за благоустроєм; надзвичайних ситуацій; охорони довкілля; охорони праці та без-
пеки життєдіяльності населення; екології та природних ресурсів; питання комунальної власності; управління комунальним 
майном та приватизації)

2 четвер, 16.00 – 18.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-75-56 

1 четвер,  
16.00 – 18.00

Святошинська  районна 
в місті Києві державна 

адміністрація

3 четвер, 
16.00 – 17.00

Хонда Марина Петрівна (питання розвитку місцевого самоврядування; преси та інформації; внутрішньої політики; 
видавничої справи; соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; забезпечення виконання 
законодавства про пільги, зайнятості населення, праці та заробітної плати; гендерної політики; питання материнства і 
дитинства, дітей-сиріт, сім’ї та молоді; туризму та курортів)

2 вівторок, 10.00 – 12.00. 
Телефон посадової особи, 

відповідальної за організацію 
особистого прийому грома-

дян: 202-79-40

2 середа,  
14.00-16.00

Дніпровська  районна в місті 
Києві державна адміністрація

4 вівторок, 
10.00 – 11.00

• Реклама

Київводоканал не буде 
підвищувати тарифи

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВА

«Київводоканал» зупинив 
процес підняття тарифів 
на воду та водовідведення 
та відмовився від намірів 
залучити колекторів для 
робіт із боржниками за воду 
та водовідведення.



На Поштовій площі скульптури 
малюків засновників Києва 
переодягли перед святом 
Івана Купала. Кия, Щека, 
Хорива і Либідь, що сидить на 
лавочці, одягнули у білі шати 
і причепурили віночками з 
різнотрав’я.

Малюків перед святом переодя-
гав їхній «тато» - скульптор Воло-
димир Журавель. Він традиційно 
напередодні свят влаштовує своє-
рідні фешен-покази. Напередодні 
Дня вишиванки  скульптури були 
у вишиванках, до Дня медика – у 

халатах і масках. Сьогодні вони у 
білих льолях та квітах – так, наче 
збираються шукати цвіт папороті 
цієї магічної ночі.

За церковним календарем свят-
кують Івана Купала 7 липня. Саме 
у цьому святі збереглося чи не 
найбільше прадавніх язичниць-
ких традицій.

Наші предки у ніч на Івана 
Купала шукали квітку папороті 
для здійснення бажань, дівчата 
плели віночки і пускали їх на 
воду, щоб знайти судженого, а 
закохані пари стрибали через 
вогонь, щоб очиститися  

Засновник – Комунальне підприємство 
Київської міської ради  
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Фото КМДА

4 МІСТО

У Київзоо тепер житимуть пара 
білоголових сипів. 

«Вони поселилися у великому 
авіарії, що у центральній частині 
зоопарку, разом із чорним гри-
фом. Ці рідкісні птахи занесені до 
Червоної Книги України. Їх було 
врятовано загибелі та передано 
до зоопарку. Тож наші спеціалісти 
піклуватимуться про них та пра-
цюватимуть над їхніми розмно-
женням», - зазначили у Київзоо.

Сипи поширені в Південній Єв-
ропі, Північній Африці, Південній 

і Середній Азії у великих гірських 
системах. В Україні гніздяться 
в нині окупованому Криму, на 
території Кримського заповід-
но-мисливського господарства, в 
скелястих урвищах Бабуган-яйли 
та в інших місцях.

Зрідка сипи залітають також в 
інші райони України, де їх ловлять 
у курниках.

За даними Українського центру 
досліджень хижих птахів, у 2015 
року у місті Богуславі спіймали 
білоголового сипа. Він заліз у 
курник і не боявся людей. 

Птах виявився з іспанським 
родоводом. Його випустили в Бол-
гарії біля міста Слівена з центру 
для адаптації в рамках проєкту 
з відновлення популяції сипа 
білоголового в цій країні. Проте 
через якийсь час сип долетів до 
Румунії, де його спіймали у дво-
рі місцеві мешканці. Потім його 
повернули до Болгарії у центр 
адаптації. Вдруге сипа випустили 
у природу у травні 2015. Вже за 
місяць він опинився в Україні 
та історія його повернення до 
людини повторилася... 

У Київському зоопарку 
поселили рідкісних птахів, 
яких врятували від загибелі

На фото – птах із Богуслава

Скульптури засновників Києва переодягли 
для «пошуків» цвіту папороті

Родзинкою нового фонтану 
стане скульптура Архистратига 
Михаїла. Розпочато фінальний 
етап робіт із виготовлення 
скульптури. Про це повідомив 
мер Києва Віталій Кличко.

 «Друзі! Про приємне і краси-
ве. Днями створили 3D-модель 
скульптури зі спеціального «плас-
тиліну» та почали її сканувати. 
Далі скульптуру будуть частинами 
виливати з бронзи та з’єднувати 
їх. А от основа композиції вже 
готова», – сказав Віталій Кличко. 

За його словами, встановлять 
новий фонтан у верхній частині 
парку «Володимирська гірка», за 
Михайлівським Золотоверхим 

собором. Проєкт ухвалила кон-
сультативна рада з питань охо-
рони культурної спадщини при 
Департаменті охорони культурної 
спадщини КМДА.

«Зазначу, що проєкт – меце-
натський. Фонтан зі скульпту-
рою Архистратига стане вже дру-
гим фонтаном із передбачених 
проєктом реконструкції парку 
«Володимирська гірка». Перший 
встановили при виході з парку на 
пішохідно-велосипедний міст. Пе-
реконаний, новий гарний фонтан 
із його скульптурою стане ще од-
ним своєрідним оберегом нашого 
міста і ще одним магнітом для 
киян і гостей столиці», – зазначив 
Віталій Кличко  

На Володимирській гірці 
встановлять новий фонтан 
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