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Знакові споруди Києва 
відкрилися

Відкрилися об’єкти нерухомої 
культурної спадщини, що знахо-
дяться на території заповідника. Це, 
зокрема, Софійський собор, музей 
«Будинок митрополита», Трапезна 
(Тепла Софія), Брама Заборовського, 
виставкові зали «Хлібня» (консис-

торія). Графік роботи: щоденно без 
вихідних із 10:00 до 18:00 (каса та 
вхід – до 17:30). Територія заповід-
ника відкрита щоденно без вихідних 
із 10:00 до 20:00. Дзвіниця – до 19:00 
(каса та вхід – до 19:00).

Також працюють інші пам’ятки, 

що входять до складу заповідника. 
Наприклад, сходи та паперть Ан-
дріївської церкви. Графік роботи: 
середа-неділя – з 12:00 до 20:00 (каса 
та вхід – до 19:30), понеділок, вівто-
рок – вихідні дні.

Відкрився й музей «Золоті во-

рота». Графік роботи: щоденно без 
вихідних – з 12:00 до 20:30 (каса та 
вхід – до 20:30).

А ось Кирилівська церква поки 
що закрита для відвідування. 

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

На 9 київських пляжах знову 
дозволили купатись
За результатами проведених КП «Плесо» лабораторних досліджень 
проб води, оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва.

Зелений прапор, який означає 
купання без обмежень, вивіше-
но на таких пляжах: «Венеція», 
«Веселка», «Дитячий», «Золотий», 
«Молодіжний», «Центральний», 
«Троєщина», «Чорторий», «Га-
лерний».

Жовтий прапор, який озна-
чає, що купатися тимчасово 
не рекомендовано, на пляжах: 

«Райдуга», «Тельбін», «Вербний», 
«Пуща-Водиця».

Червоний прапор, який озна-
чає, що купатися заборонено, на 
пляжі «Передмістна Слобідка». 
Причина: зафіксовано відхилен-
ня бактеріологічних показників 
від допустимої норми.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Із 13 липня Національний заповідник «Софія Київська» повністю відкрився для відвідування.
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Київрада 
виступатиме проти 
забудови території 
Протасового Яру.

Про долю Протасового Яру 
говорили на засіданні постій-
ної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної по-
літики. 

Депутати  проголосували 
за  проєкт столичного  мера 
Віталія Кличка «Про повернен-
ня статусу території зелених 
насаджень загального корис-
тування земельним ділянкам 
у парку відпочинку Протасів 
Яр у Солом ’ янському районі 
міста Києва». 

Члени профільної депутат-
ської комісії також підтрима-
ли проєкт рішення «Про заяву 

Київської міської ради щодо 
ситуації із намірами забудови 
території Протасового Яру». 

«Київська міська рада має 
наміри створення на території 
Протасового  Яру  регіональ-

ного  ландшафтного  парку  з 
метою  захисту  цієї  терито-
рії як такої, що має особливу 

екологічну, наукову та істори-
ко-культурну цінність», – на-
голошується у пояснювальній 
записці , підписаній  мером 
Києва Віталієм Кличком. 

У Київраді хочуть відібрати 
у забудовника спірну ділянку, 
яка  входить до  переліку  зе-
лених  зон  і  розташована  на 
території  столичного  парку 
відпочинку. 

Протасів Яр – історична міс-
цевість, яка простягається на 
східному схилі Батиєвої гори. 
Частину  території  (площею 
3,23 га) у 2007 році передали 
в оренду для будівництва, екс-
плуатації та обслуговування 
житлово-торговельного комп-
лексу з паркінгом.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  �

У «Київзеленбуді» 
розповіли про 
облаштування 
нових скверів у 
Деснянському районі.

Озеленювачі вважають, що скве-
ри мають бути комфортними. Адже 
не завжди є можливість влаштувати 
собі прогулянку в парку. Тому в скве-
рі біля будинку, якщо він зручний 
та облаштований, можна гуляти з 
дітьми, проводити час із друзями, 
займатися спортом чи просто на-
солоджуватися хвилиною спокою.

У сквері на вул. Лісківській, між 
будинками № 5-а та № 7-а, вла-
штовано більше 400 кв. м доріжок 
із ФЕМ, встановлено лави та урни, 

влаштовано спортивний майдан-
чик з тренажерами та гумовим по-
криттям, висаджено кущі, дерева та 
влаштовано газон.

В іншому сквері цього району, 
на вул. Кіото, 5-9, влаштовано 567 
кв. м доріжок із ФЕМ, попереду 
озеленення – на 1 105 кв. м території 
буде газон.

Сквер на вул. Мілютенка, 7, від-
тепер освітлюється – встановлено 
7 опор освітлення зі світильниками 
на сонячних батареях.

У сквері на вул. М. Цвєтаєвої, 16, 
16-б, 16-в, прокладаються доріжки 
із ФЕМ. По завершенню робіт буде 
висаджено кущі та посіяно газон.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  �

У Деснянському районі 
створили чотири нові 
сквери

Доля Протасового Яру: у Київраді підтримали 
проєкт Кличка

На станції та частині двоярус-
них тунелів триває облаштування 
кріплення котловану та розкрит-
тя окремих ділянок котловану.

«Продовжуються  роботи 
з  влаштування  монолітного 
обв’язувального пояса в верх-
ній частині «стіни в грунті». Це 
необхідно для того, щоб зміцнити 
стіну та влаштувати кріплення 
котловану», – йдеться у повідо-
мленні. 

Тривають роботи з розкриття 
та облаштування котловану між 

станцією «Мостицька» та ділянкою 
будівництва двоярусних тунелів. 

Також ведуться активні роботи з 
розробки котловану від «Мостиць-
кої» до «Проспекту Правди». Тунель 
на цій ділянці буде двоярусним, 
на відміну від усіх інших станцій 
столичного метрополітену. Така 
конструкція пов’язана з особли-
востями інфраструктури району.
Представники ПАТ «Київметробуд» 
зазначають, що компанія отримує 
фінансування від міста в повному 
обсязі та робить усе, щоб у грудні 

2021 року дві нові станції метро 
на Виноградар були відкриті. Ці 
станції перевозитимуть понад 90 
тисяч пасажирів на добу.Довжина 
ділянки метро між двома новими 
станціями буде 3,7 км. 

Нагадаємо, що відкриття двох 
нових станцій метро на Виногра-
дар – «Мостицької» та «Проспект 
Правди» – заплановане на грудень 
2021 року.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  �

На якому етапі будівництво 
метро на Виноградар
Підприємство «Київметробуд» показало світлини того, на якому 
етапі зараз будівництво станції «Мостицька».
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Третину території 
столиці складають 
ліси. Якщо площа 
столиці становить 80 
тисяч гектарів, то 32 
тисячі – це ліси.

З директором та головним ліс-
ничим найбільшого у столиці Дар-
ницького лісопаркового господар-
ства «Вечірній Київ» говорить про:
• чому важко доглядати за лісами;
• чому всихають ділянки лісу, і 
що з ним робити;
Про пожежі
«Наше Дарницьке лісопаркове 

господарство найбільше у Києві – 
16 228 гектарів лісу – складається 
з 5 лісництв та має статус при-
родно-заповідного фонду. Його 
особливості в тому, що тут 80 від-
сотків – штучні насадження сосни 
звичайної, яку висаджували у по-
воєнні роки. Хвойні породи дерев 
дуже займисті, тому проблема з 
пожежами актуальна, особливо у 
нинішньому році, після безсніжної 
зими. До небезпечного періоду до-
велося готуватися ще у лютому», 
–  говорить директор Дарницького 
ЛПГ Михайло Явний. 

«На 4 пожежних вежах, на каме-
рах відеоспостереження з дальніс-

тю огляду у 30 кілометрів, на пульті 
охорони, на всіх наших пожежних 
машинах лісівники чергували ці-
лодобово, поки не почалися рясні 
дощі у травні. А пожеж сталося 
багато – 40, і почалися вони дуже 
рано весною. Проте вигоріло не 
багато площ, десь до 20 соток, адже 
змогли, завдяки обладнанню, їх 
вчасно помітити й приборкати. Біля 
ТЕЦ-6, разом із столичним ДСНС, 
довго гасили пожежу на торф’янику. 
Часто виникають займання у запо-
віднику «Биківнянські могили», де 
не створено підприємства, яке б 
за ним наглядало, та на території 
колишнього радіопередавального 

центру у Биківні. Тут особливо 
пильнуємо. 

Про рослинність та звірів у 
міській смузі

– Нагадайте киянам, які люблять 
розпалювати багаття серед лісу, яке 
значення мають ліси лівобережжя 
для Києва?

«Лісовий пояс глибиною до 10 
кілометрів захищає мегаполіс від 
вітрів, від посух та пилу, є кисне-
вим резервуаром для міста. Це й 
відпочинок для городян, джере-
ло натхнення. Утримуємо 16 зон 
відпочинку для людей. Постійно 
прибираємо сміття. Але в нас дуже 
не вистачає прибиральників. По 
нашим «лісовим» нормам на 300 
гектарах лісу працює один при-
биральник, тоді як у парку «Парти-
занської слави» – 1 людина слідкує 
за 10 гектарами. Вздовж житлової 
забудови лівобережжя столиці за-
смічення лісу – велика проблема. 
Треба збільшувати кількість при-
биральників. А от з позитивного 
– люди стали менше псували лісові 
меблі у зонах відпочинку». 

– А звірі часто трапляються?
«В останні роки стало значно 

більше. Особливо зайців. Є косулі, 
кабани, іноді заходять лосі. Ми 
на зиму заготовляємо їм віники 
з березового та дубового листя та 
сіль для підгодівлі, коли з під снігу 
важко дістати суху траву».

Чим хворіє ліс та чому висихає
«Вечірній Київ» об’їхав з ліс-

ничим Дарницького ЛПГ Юрієм 
Дубівим ліси лівобережжя Києва 
– від «Биківнянських могил» до 
територій за ТЕЦ-6 на Троєщині. 
Подивилися, як з насіння вирощу-
ють ялинки, сосни, кедри у лісових 
розсадниках, як стежать за лісом 
за допомогою відеокамер у Біло-
дібровному лісництві, як серед 

високих дерев раптом виникають 
великі ділянки молодих сосонок. 
Серед зелені вразили значні ділян-
ки мертвих дерев, з’їдених шкід-
никами лісу. На таких локаціях 
ми помітили купу різноманітних 
жуків. 

«Через пониження рівня грунто-
вих вод, яке відбувається останні 10 
років, соснові ліси Київщини дуже 
страждають через нестачу вологи, 
а також антропогене й техноген-
не навантаження. На території 
Дарницького ЛПГ було 10 боліт, 
але вони висохли. Нестача вологи 
й поживних речовин послаблює 
дерева, особливо сосни,  вони не 
можуть протистояти шкідникам 
лісу та хворобам. Серед шкідників 
тут багато короїдів, вони й почина-
ють заселяти верхівки та стовбури 
дерев, далі справу роблять всі види 
усачів, потім златки її доробляють. 
Тому тут все гуде зараз від жуків. 
Йде розселення по нових живих 
деревах»,– говорить Юрій Дубів.

«Період розмноження шкідників 
припадає на весну, коли у лісі на-
стає сезон тиші (період розмножен-
ня птахів та звірів – з 1 квітня по 19 
червня). У цей період заборонено 
проведення санітарних заходів у 
лісі: не можна працювати техні-
кою, видаляючи уражені дерева. 
В межах столиці діє заборона на 
обробку лісів  та насаджень ін-
сектицидними засобами проти 
шкідників лісу. Не можна також 
видаляти з лісу напівпошкоджене 
комахами дерево, аби вони не роз-
повсюджувалися. Діє й мораторій 
на санітарні рубки. Коли необхідно 
прибрати отакі мертві дерева, на-
шим фахівцям доводиться по два 
місяці оформлювати різні дозвільні 
документи», – додає Юрій Дубів. 

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ» �

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

Âòðà÷åíå  Câ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ïî âóë. Àçåðáàéäæàí-
ñüê³é, 4, êâ.13, ó ì. Êèºâ³, âèäàíå Äí³ïðîâñüêîþ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³ 19.09.2008 
ð., ðîçïîðÿäæåííÿ ¹73-815 íà ³ì’ÿ Ìèðîíåíêî Ë. Á., Ìèðîíåíêî Þ. ²., 
Ìèðîíåíêî  Ê. Þ., Ìèðîíåíêî Î. Â.(â ð³âíèõ äîëÿõ), ââàæàòè íåä³éñíèì.

Хто шкодить лісам біля Києва

ðåêëàìà

ÒÎÂ «Ãëîáàë Çåì»27.07.2020ð. î 12:00 âñòàíîâëþâàòèìå 
ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð. Ïóãà÷ó À.Ï. ïî âóë.Êàð’ºðí³é,50 
ó ì.Êèºâ³.Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â Áîíäàð÷óê 
Â.Â.,ÁîéêîÊ.Î.,Á³ëîñòîöüêó Î.À.,Áàêøóí Ñ.Â.,Áàêøóí Þ.Â.,Þð÷óê 
Ë.Â. áóòè ïðèñóòí³ìè ïðèâñòàíîâëåíí³ ìåæ òà ïîãîäæåíí³ ³ ï³ä-
ïèñàíí³ àêòó ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëü-
òàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîºêòó «Îáëàøòóâàííÿ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñîâêè» ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³» ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÏÎÐÒ Ñ²Ò² Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
þðèäè÷íî¿ îñîáè 43432106), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ¹ 1034.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ  Ì²ÑÜÊÀ  ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹171 

Ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 960 â³ä  02.07.2020 

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 äîäàòêà  äî ïîñòàíîâè  Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä 25 ãðóäíÿ  1996 ðîêó 
¹ 1548  «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè  òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä 
ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³í (òàðèô³â)», ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 1138 
« Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã,  ÿê³ íàäàþòüñÿ â äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» òà â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ  òà ³íøèõ îð-
ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè», ç  ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

1.Ïóíêò 71 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 
ëþòîãî  2015 ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ  òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³  íàäàþòüñÿ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³  
þñòèö³¿  ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà  ¹ 32/1143, âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«71. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº  Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå  ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî  äîäàþòüñÿ».

2. Óíåñòè  çì³íè  äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ  
øâèäêî¿ äîïîìîãè, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî  2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèì ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³  Êèºâ³ 
11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà  ¹ 32/1143 ( ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ¹1413), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ. 

3.Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ. 

Ãîëîâà Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ çàðåºñòðîâàíå â Öåíòðàëüíîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ (ì. Êè¿â) 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ¹ 150/153.

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Ç äîäàòêîì ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà.

«ÓÂÀÃÀ! Ìîñòîâèêè ïåðåâ³ðÿþòü ïðàâîì³ðí³ñòü ðîçì³ùåííÿ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³é, êàáåëüíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷ 

òîùî íà êîíñòðóêö³ÿõ ìîñòîâèõ ñïîðóä ì³ñòà Êèºâà» 
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî ðåìîíòó ³ óòðèìàííþ ìîñò³â ³ øëÿõ³â ì. Êèºâà «Êè¿âàâ-

òîøëÿì³ñò» º áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ìîñò³â ³ øëÿõîïðîâîä³â (äàë³ – ìîñòîâ³ ñïîðóäè) ì³ñòà 
Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

Â ëèïí³ 2020 ðîêó ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ïðîâåäåíî êîì³ñ³éíèé îãëÿä ñâî¿õ 
áàëàíñîâèõ ìîñòîâèõ ñïîðóä íà ïðåäìåò âèÿâëåííÿ ôàêò³â íåïðàâîì³ðíîãî (ïîçàäîãîâ³ðíîãî) 
ðîçì³ùåííÿ íà ¿õí³õ êîíñòðóêö³ÿõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³é, êàáåëüíèõ ë³í³é åëåêòðî-
ïåðåäà÷ òîùî. Ï³ä ÷àñ öüîãî îãëÿäó âèÿâëåíî ðÿä íåïðàâîì³ðíî ðîçì³ùåíèõ êàáåë³â, çîêðåìà:

- 22 êàáåë³ íà Ï³âí³÷íîìó (Ìîñêîâñüêîìó) ìîñòó ÷åðåç ð. Äí³ïðî;
- 27 êàáåë³â íà ìîñòó ÷åðåç ð. Äåñåíêà;
- 6 êàáåë³â íà Ïàðêîâîìó ï³øîõ³äíîìó ìîñòó ÷åðåç ð. Äí³ïðî íà î.Òðóõàí³â;
- 8 êàáåë³â íà ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü.
Ç îãëÿäó íà âèùåâêàçàíå, ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ïðîïîíóº óñ³ì ñóá’ºêòàì 

ãîñïîäàðþâàííÿ (âëàñíèêàì), ÿê³ ðîçì³ñòèëè òåõí³÷í³ çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³é, êàáåëüí³ ë³í³¿ 
åëåêòðîïåðåäà÷ òîùî íà êîíñòðóêö³ÿõ Ï³âí³÷íîãî (Ìîñêîâñüêîãî) ìîñòó ÷åðåç ð.Äí³ïðî, ìîñòó 
÷åðåç ð. Äåñåíêà, Ïàðêîâîãî ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç ð. Äí³ïðî íà î.Òðóõàí³â òà ìîñòó íà âõîä³ 
â Ãàâàíü ³ íå ìàþòü ä³þ÷èõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ùîäî 
¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ, ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ äàíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
â ÇÌ² çâåðíóòèñü äî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ 
ðîçì³ùåííÿ ñâî¿õ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íà çàçíà÷åíèõ ñïîðóäàõ, ¿õíüîãî äåìîíòàæó àáî äëÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ ïîäàëüøîãî ïåðåáóâàííÿ öèõ çàñîá³â íà ñïîðóäàõ.

ßêùî ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â ì³ñöåâèõ ÇÌ² 
âëàñíèêè òåõí³÷íèõ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³é, êàáåëüíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷ íå çâåðíóòüñÿ äî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ ¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ 
íà ìîñòîâèõ ñïîðóäàõ àáî çä³éñíåííÿ äåìîíòàæó, ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ìàº ïðàâî 
ñàìîñò³éíî ¿õ äåìîíòóâàòè òà âèìàãàòè â³ä âëàñíèê³â äåìîíòîâàíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â (ó ðàç³ 
âèÿâëåííÿ) â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò»:
ì. Êè¿â, âóë. Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüêà äîðîãà, 2.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (044) 286-25-47, (044) 286-24-86, (067) 209-56-39, (067) 829-26-60.

Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ 
òà ³íôîðìàö³¿

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВАКОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВА



   Ця серія включає в себе марки 
«Садовий жасмин» та «Лаванда». 
Вони особливі своїм незвичним 
форматом – круглим, та надру-
ковані вони на самоклеючому 
папері – у форматі наліпки.
Особливого шарму поштовим 

маркам додає ароматизований 
папір: потерши марку, можна від-
чути аромат жасмину і лаванди. 
Ескізи поштової продукції се-

рії «Садові квіти» розроблено 
Наталією Кохаль, членом На-
ціональної спілки художників 
України. Вона є автором багатьох 

поштових марок, зокрема «Лелека 
білий» та «Соловейко східний», 
які здобули перше місце у кон-
курсі «Найкраща марка Європи 
– вибір колекціонера 2019».В 
Укрпошті нагадують, що тираж 
кожної поштової марки – 100 ти-
сяч примірників, номінал – 13,50 
грн. Це тариф на пересилання 
простого листа масою від 50 до 
250 г в межах України.  

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Çàñíîâíèê – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìàö³¿»

Äèðåêòîð Àííà ÊÓÍÈÖÜÊÀ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. 
Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â 
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà 
ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ 
ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ 
ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó 
ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  Р  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ 
ðåêëàìè. 

Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12 / 14.

Çàãàëüíèé íàêëàä 27000 
Çàìîâëåííÿ 78476

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308

15 липня Укрпошта вводить в обіг нові унікальні поштові марки 
серії «Садові квіти».

4 МІСТО

До Київського музею імені 
Богдана та Варвари Ханенків 
повернули зі США картину 
французького художника 18 
століття П’єра Гудро «Коханці 
або Блудний  син з повією».

Картина П’єра Гудро була втра-
чена Музеєм під час Другої світо-
вої війни, і віднайдена на аукціоні 
«Дойл» у Нью-Йорку в 2013 році. 
Зрештою справу, що тривала п’ять 
років, було завершено на користь 
Музею Ханенків і полотно по-
вернули до Києва. 

«Картина П’єра Гудро є справж-
ньою перлиною колекції музею. 
Ми щасливі, що після семи років 
наполегливої роботи усіх залуче-
них до процесу сторін нарешті 
можемо презентувати цей шедевр 

киянам та гостям столиці. Ми 
особливо цінуємо неупереджену 
позицію американської сторони, 
а також те, що з огляду на нор-
ми законодавства Сполучених 
Штатів картина була повернена 
до українського музею безоплат-
но», – розповідає генеральна 
директорка Музею Ханенків 
Катерина Чуєва. 
Нині картина експонується в 

Музеї Ханенків у рамках виставки 
«Дар Василя Щавинського».
Тож до 30 серпня всі охочі мають 

можливість побачити віднай дене 
полотно та дізнатися захопливу 
історію його повернення.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

«Коханці» повернулися до київського музею

В Україні вводять в 
обіг ароматизовані та 
круглі марки

 Управління знову проводить 
безкоштовну пішохідну екскур-
сію містом «Kyiv City Travel».
Екскурсанти  пройдуться 

головною  вулицею  України 
– Хрещатиком  –  до  Європей-
ської  площі , потім  до  арки 
Дружби народів. Через новий 
пішохідно-велосипедний міст 
вони  потраплять  до  парку 
«Володимирська гірка». Звід-
ти  прогуляються  неймовірно 
красивою Алеєю художників та 
славнозвісним  Андріївським 
узвозом.
Для  того, щоб  взяти  участь 

у  екскурсії, необхідно  запо-
внити  форму.
Правила:

Екскурсії проводяться з до-
триманням  усіх  санітарних 
норм, групою до 10 осіб: перші 
10 осіб , що  зареєструються , 
матимуть право  на  участь в 
екскурсії.
Для підтвердження участі в 

екскурсії  з  вами  обов`язково 
зв`яжуться  за  допомогою  те-
лефону  працівники  Управ-
ління  туризму  та  промоцій 
Київської  міської  державної 
адміністрації . Якщо  вам  не 
зателефонували, то  це  озна-
чає, що ви є незареєстрованим 
учасником.
Незареєстрованим  учасни-

кам заборонено брати участь 
у екскурсії, йти слідом за екс-

курсоводом , з  урахуванням 
дотримання  встановлених 
правил карантину. Управління 
не несе відповідальність перед 
правоохоронними органами за 
порушення  такими  громадя-
нами  встановлених  правил.
У зв`язку з карантином, екс-

курсія  може  бути  скасована 
у  будь-який  момент (про  це 
буде обов’язково повідомлено 
на  сторінці  Управління  ту-
ризму  та  промоцій  Київської 
міської  державної  адміні-
страції).

Коли:  18 липня  з  10:00 до 
12:00.
Місце зустрічі: літери KYIV 

біля  будівлі  КМДА (вул. Хре-
щатик, 36).

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

Кияни можуть відвідати 
безкоштовну екскурсію
Перші 10 осіб, які зареєструються на вебсайті Управління 
туризму та промоцій Київської міської державної адміні-
страції, матимуть право на участь в екскурсії.


