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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ВІРТЕ В УКРАЇНУ, ВІРТЕ В СЕБЕ!

17 років тому він не знав ані слова українською, а сьогодні його
називають українцем навіть на його батьківщині.
Наша рубрика «люди твого міста»
стор. 4

ПРО ГОЛОВНЕ

БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я –
ЦЕ ГОЛОВНЕ!
Друзі!
Київ вживає всіх можливих
превентивних заходів для
упередження ймовірного
розповсюдження
коронавірусу.

М

и вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Щоб упередити можливе розповсюдження
захворювання, влада столиці затвердила
план протиепідемічних заходів та обмежень. Превентивні заходи в Києві запроваджено з 12 березня. Попередньо — до кінця
березня.
Зокрема, тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної та вищої
освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також
обмежуємо проведення масових заходів
у столиці. Це стосується концертів, конференцій, кіносеансів тощо. Закриті розважальні центри та розважальні зони в
шопінг-молах.
Рішення комісії КМДА щодо впровадження обмежувальних заходів є
обов’язковим для всіх закладів незалежно
від форми власності. За порушення цих
заходів передбачена адміністративна або
кримінальна відповідальність. Контролює дотримання поліція.

У місті визначені сім медзакладів для
госпіталізації та лікування хворих з підозрою на коронавірус.
Відбулися навчання для лікарів первинної та вторинної ланки.
Також у Київ вже надійшли п’ять тисяч
швидких тестів на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Тест-системи
доставили до базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус.
Замовили ще сто тисяч тестів.
Відпрацьований механізм взаємодії з
громадянами, які повернулися з країн, де
зареєстровані випадки коронавірусної інфекції. Все, що потрібно зробити людині, –
зателефонувати на 15-51 та повідомити
про повернення з-за кордону і надати дані

про себе. Такий дзвінок дасть змогу медикам зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан та визначити
групи ризику розповсюдження вірусу.
Медичним закладам первинної ланки
доручено забезпечити можливість оформлення лікарняних листків особам із симптомами ГРВІ, які повернулися з країн, де
зареєстровані випадки COVID-19, без відвідування ними закладів охорони здоров’я.
Віталій Кличко

ПРЯМА МОВА

Ми заздалегідь
підготувалися до можливої
екстреної ситуації:

Закликаю кожного бути свідомим та відповідальним,
адже від цього залежить ефективність протиепідемічних
заходів, що здійснюють у столиці!
Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле — одразу
звертайтеся до лікаря.
Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!
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РОБИМО
Плани столичних
дорожників
Дорожньобудівельний сезон
розпочався.
Роботи тривають
у всіх районах
столиці.

Реконструкція Шліхтерівського каналізаційного колектора. Це один з найстаріших колекторів лівобережної частини Києва, його ввели в експлуатацію 55 років тому.
Вже замінили ділянку протяжністю близько одного кілометра. Нові комунікації мають антикорозійний захист і слугуватимуть, за словами фахівців,
близько 100 років. Роботи будуть закінчені в 2021 році.

У

же найближчим часом киянам та гостям
столиці презентують
капітально відремонтовану
вулицю Туполєва. Повністю
оновлять і проспекти Героїв
Сталінграда та Броварський.
Завершать ремонт проспекту
Степана Бандери та вулиці
Довбуша. Розпочали активні роботи на вулиці Пушкінській — на ділянці між
вулицею Льва Толстого та
бульваром Тараса Шевченка,
а також на проспекті Любомира Гузара — на ділянці вiд
вулиці Гарматноï до бульвару
Вацлава Гавела у напрямку
Кiльцевоï дороги.

Шляхопроводи
Одне з головних завдань —
якомога швидше завершити
ремонт Борщагівського шляхопроводу. В 2019-му практично заново побудували полотно
мосту. Старе перебувало у вкрай
«втомленому» стані і, як кажуть
експерти, у будь-який момент
могла статися катастрофа. Там
демонтували старі балки прогонів і вже найближчим часом на
їхньому місці встановлять нові
конструкції.
Паралельно завершать ремонт на шляхопроводах на перетині вулиці Богатирської і
проспекту Бандери та вулиці
Богатирської і Оболонського
проспекту. Повністю відкрити
рух ними планують наприкінці
травня. «Як зазначають фахівці,
ремонт шляхопроводів розпочали дуже вчасно. Під час обстеження об’єктів виявили, що
опори мостів були в аварійному
стані», — каже мер Києва Віталій
Кличко.

Капітальний ремонт дороги на вулиці Покровській, що є однією з візитівок
старого Подолу. Ця вулиця — одна з найдавніших у Києві. Перші спогади
про неї датовані 15 століттям. Тоді вулиця мала назву Гнила.
А вже на плані міста 1803 року позначена як Різдвяна.

РОБОТА НАД ВЕЛИКИМИ
ІНФРАСТРУКТУРНИМИ
ПРОЕКТАМИ ТРИВАЄ
Сьогодні на цих шляхопроводах триває процес армування
та заливки бетоном нових основних плит. Це важлива операція,
після якої можна розпочинати
облаштування нового асфальтобетонного покриття автомобільних смуг в напрямку станції метро «Почайна». Як тільки
ними відкриють рух, розпочнуть
ремонт другої частини на обох
шляхопроводах.

ПодільськоВоскресенський
мостовий перехід

У травні дорожники розпочнуть асфальтування проїжджої частини ПодільськоВоскресенського мостового
переходу. Сьогодні там вже бетонують встановлений три тижні тому прогін мосту зі сторони
Троєщини. Будівельникам залишилося менше ніж 200 метрів, і вони розпочнуть роботи з
будівництва з’їздів. Також триває облаштування насипу там,

де буде з’їзд з мосту на лівому
березі.
Паралельно триває будівництво заїзду на мостовий перехід
з вулиці Верхній Вал. Фахівці
внесли в проектне положення
металоконструкцію прогонової будови вагою 500 тонн, вона
стане основою повороту з Верхнього Валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу
через Дніпро в цьому місці вже
збудовані. І тривають підготовчі
роботи до бетонування прогонової будови. Перекладають також
інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та
проїзди. Працюють фахівці і над
частковим демонтажем старого
мосту на Рибальський острів.
На арочну конструкцію мосту над Дніпром вже на початку
літа розпочнуть встановлювати
ванти. Далі повністю демонтують
нижню частину тимчасових опор,
і міст «стане» на своє місце.
«Хочу наголосити, що ми
робимо все, щоб до кінця цьо-

го року відкрити автомобільне
сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. І
розпочати будівництво нової гілки метрополітену. Нагадаю, що
проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на
добу. Це суттєво розвантажить

інші транспортні артерії міста.
Сьогодні добова інтенсивність
руху автотранспорту п’ятьма
мостами через Дніпро у Києві
складає близько 300 тисяч авто.
І в «часи пік» пропускна спроможність мостів перевищується
майже втричі», — підкреслив Віталій Кличко.

ЗЕЛЕНІ ЗОНИ

КИЇВ СТАЄ КОМФОРТНІШИМ І ГАРНІШИМ
Ще 12 великих парків оновлять та відкриють цього року в столиці. І це – не рахуючи
невеликих скверів, що облаштовують в житлових масивах, аби зробити життя
мешканців мегаполісу більш комфортним.

Т

ільки до кінця травня повністю оновлять та відкриють парки «Партизанської Слави», «Совки», другу чергу парку «Сирецький» та
другу чергу парку «Троєщина».
В Печерському районі, в Маріїнському парку, облаштують унікальний дитячий майданчик. У
Дарницькому районі — фітнеспарк «Лебедине».
Тривають роботи і на інших
об’єктах. Зокрема, цього року
завершать реставрацію відомого
фонтану «Самсон» на Подолі.
Відкриють після ремонту парки
«Аврора», «Синьоозерний» та

«Інтернаціональний». До кінця
жовтня облаштують сучасну
зону відпочинку навколо озер
Йорданське та Кирилівське в
Оболонському районі та алею
між проспектом Маяковського
та вулицею Оноре де Бальзака у
Деснянському районі.
«Ми починаємо роботи з
облаштування четвертої черги
парку «Наталка». Сьогодні там
немає пляжної зони. Тому ми
вирішили побудувати міст на
маленький острів. Там буде і
зона барбекю, і пляжі з майданчиками для волейболу, буде все
для активного літнього дозвіл-

ля», — каже мер столиці Віталій
Кличко.
Також цього року оновлять
Пейзажну алею – одне з улюблених місць киян та туристів.
Там замінять асфальтне покриття, встановлять нове сучасне освітлення. Облаштують нові
оглядові майданчики. Окрім
того, комунальники проведуть
консультації з активістами і допоможуть відремонтувати артоб’єкти, що вже встановлені на
алеї. Всі ремонтні роботи відбуватимуться поетапно, щоб не
створювати незручностей киянам і гостям міста.

Тільки минулого року в Києві здійснили ремонт у 75 парках та скверах.
У місті побільшало зелених зон — Київрада у 2019-му надала такий
статус 31 ділянці. Загалом, за кілька років у столиці з’явилося 397
нових зелених зон відпочинку, оновлено 414 парків та скверів.
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ПРО ГОЛОВНЕ

ЩО ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗРОБИВ КИЇВ
ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
У столиці ще 21 січня створили робочу групу, що розробила план дій на
випадок виявлення спалахів коронавірусу в місті. А також – алгоритм
захисту мешканців столиці від цієї недуги.

Ф

ахівці постійно відстежують ситуацію, що склалася в інших великих містах планети. Вивчають їх досвід та
основні прорахунки в діях. Медичний персонал столичних лікарень
пройшов курс підготовки. Також
Київ, першим в Україні, провів
навчання, під час яких медики,
рятувальники, поліція та представники органів місцевої влади
відпрацювали спільні дії.
За легендою, до столичного
медичного закладу звернулася
людина. Умовний пацієнт повідомив, що нібито тиждень тому
повернулися літаком з Італії, де
перебував на заробітках. І в нього,
начебто, симптоми хвороби Covid–19. Умовного пацієнта одразу

доправили до Олександрівської
клінічної лікарні, де в інфекційному відділенні облаштована одна з
лікувальних баз.
«На щастя, це тільки навчання, метою яких є послідовне відпрацювання дій кожної служби
міста. Як ми знаємо, нова небезпечна хвороба, що отримала назву
коронавірус, виявлена в багатьох
країнах. І в тих, де рівень надання медичних послуг низький, і
в тих, де медицина прогресивна.
Тому ми повинні бути готовими,
аби мінімізувати можливі наслідки спалаху хвороби. А головне –
надати хворим максимально
швидко ефективне лікування», —
наголосив під час навчань Віталій
Кличко.

Бази облаштовані у медичних
центрах, персонал яких підготовлений до різного виду епідемій. Це
інфекційні відділення в Олександрівській клінічній лікарні, Київській міській лікарні № 4, Київській
клінічній лікарні № 9, міських дитячих клінічних лікарнях № 1 та №
2, міській дитячій інфекційній лікарні, у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини. Усього розгорнуто
482 ліжка, з них для дорослих –
237 ліжок, для дітей – 200 і 45 —
для вагітних. У структурі інфекційних відділень передбачено
78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів
забезпечені апаратами штучної
вентиляції легень.

У КИЄВІ ЗАПРОВАДИЛИ ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ
КОРОНАВІРУСУ. ПОКИ ВИЗНАЧЕНО,
ЩО ВОНИ ДІЯТИМУТЬ ДО 31 БЕРЕЗНЯ.
Про що конкретно йдеться:
призупиняється освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів,
форм власності;
призупиняється освітній процес у вищих навчальних закладах на території Києва;
обмежується проведення спортивних заходів;
призупиняється робота театрів, кінотеатрів, му-

зеїв, культурно-масових заходів тощо;
призупиняється робота розважальних центрів;
призупиняється робота розважальних зон у шопінг-молах;
обмежується проведення масових заходів (понад 60 осіб), до участі в заходах допускають лише
осіб, які пройшли термометрію;
не допускаються до роботи працівники підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Рекомендовано навчальним закладам внести зміни в навчальні плани та перейти на дистанційну
форму освіти на період обмежень.
Керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності мають посилити дезінфекційну
обробку в місцях проведення масових заходів (до 60 осіб), дотримуватися нормативних показників
температури повітря, здійснювати наскрізне провітрювання в приміщеннях.
В адмінбудівлях, приміщеннях КМДА, РДА і ЖЕКів, торговельних закладах та закладах харчування, приміщеннях прийому громадян має бути забезпечений вхідний санітарний контроль.

Віталій Кличко відповів на п’ять
запитань, що найчастіше ставлять
йому користувачі в соціальних
мережах
РЕГУЛЯРНО МИЙТЕ РУКИ З МИЛОМ
(МІНИМУМ 20 СЕКУНД)
АБО ОБРОБЛЯЙТЕ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМИ
ЗАСОБАМИ іЗ ВМІСТОМ СПИРТУ
КОЛИ КАШЛЯЄТЕ ЧИ ЧИХАЄТЕ,
ПРИКРИВАЙТЕ РОТ І НІС СЕРВЕТКОЮ
АБО ЗГИНОМ ЛІКТЯ. ОДРАЗУ ВИКИДАЙТЕ
ВИКОРИСТАНУ СЕРВЕТКУ І МИЙТЕ РУКИ
ТРИМАЙТЕСЯ НА ВІДСТАНІ ВІД ЛЮДЕЙ
(ЩОНАЙМЕНШЕ 1 МЕТР), У ЯКИХ КАШЕЛЬ
АБО ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА
ВІДМОВТЕСЯ ВІД ПОЇЗДКИ,
ЯКЩО У ВАС ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА
ТА КАШЕЛЬ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ РІЗНІ ДОШКИ ТА НОЖІ
ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СИРОГО М’ЯСА
ТА ВАРЕНОЇ ЇЖІ
НЕ СПОЖИВАЙТЕ СИРИХ
ЧИ НЕДОСТАТНЬО ТЕРМІЧНО ОБРОБЛЕНИХ
ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Чи будуть дезінфікувати метро та автобуси?
Так, увесь рухомий склад громадського транспорту з січня двічі
на день обробляють засобами дезінфекції.
Чому закривають садки і школи, якщо діти не хворіють?
За даними ВООЗ, захворюваність серед дітей складає до 3%.
Але інфіковані діти все одно є переносниками хвороби. Тому
перебування великих груп в закритому просторі несе небезпеку.
Навіщо такі обмежувальні заходи, якщо хворих на коронавірус у столиці немає?
Багато моїх колег з інших країн, де епідемія вже набула
масштабного характеру, продовжують акцентувати увагу на
тому, що, якби вчасно вжили протиепідеміологічних заходів,
то ситуація в їх країнах виглядала б зараз інакше.
Що робити батькам, у яких діти сьогодні не в школах і
садках?
Користуватися оплачуваними та соціальними відпустками,
користуватися правом на неповний робочий день. Здоров’я
дорожче ніж тимчасові незручності. Попри те, що смертність
від коронавірусу оцінюється як відносно невисока, його здатність поширюватися перевищує показники звичайних вірусів.
Крім того, відкладені наслідки для організму досі не вивчені.
Коли з’являться тести?
Вони вже є. Київ замовив і вже отримав 5 тисяч швидких тестів. Ці тести робитимуть в медзакладах столиці лікарі.

Потрібно знати!
Якщо ви здорові, вам потрібно носити маску тільки коли
ви доглядаєте за людиною з підозрою на інфекцію COVID-19.
Маска повинна прикривати рот і ніс. Одягнувши маску, намагайтеся не торкатися до неї. Маски ефективні тільки в поєднанні з обробкою рук за допомогою спиртовмісних засобів або
миття рук водою з милом.
Якщо вам більше 60 років або якщо ви маєте такі захворювання, як серцево-судинні, органів дихання, діабет, уникайте
місць великого скупчення людей і місць, де ви можете зустріти
хворих людей.
Якщо ви відчуваєте можливі симптоми ГРВІ або ж
COVID-19, залишайтеся вдома до прибуття лікаря або бригади
екстреної медичної допомоги. Це допоможе уникнути можливого поширення COVID-19 та інших вірусних інфекцій.
При підвищенні температури, появи кашлю й ускладненого
дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою.
Якщо до цього ви здійснювали поїздки за кордон, обов’язково
повідомте про це лікаря.
У разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу, викликайте «швидку» за номером 103 або телефонуйте на
міську цілодобову лінію «Порада лікаря за телефоном». На неї
кияни можуть звертатися за номером 15-83 зі стаціонарного телефону (безкоштовно) та (044) 235-01-01 – з мобільного (згідно з тарифами мобільного оператора).

Симптоми COVID-19:
У людини, інфікованої COVID-19,
розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із
такими основними симптомами:
лихоманка
головний біль
кашель
задишка (ускладнене
дихання)
втомлюваність

у багатьох пацієнтів
COVID-19 спричиняє запалення обох легень
в деяких випадках можливі
діарея або кон’юнктивіт.

Тривалість інкубаційного періоду коливається в межах
від 1 до 14 днів і найчастіше становить близько 5 днів.
80% випадків коронавірусної інфекції COVID-19 мають
легкий чи безсимптомний перебіг
15% є тяжкими і вимагають кисневої терапії
5% є критичними випадками, які потребують штучної
вентиляції легень.
Люди похилого віку із хронічними захворюваннями більш
схильні до ризику розвитку важкої форми захворювання.
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ЛЮДИ МІСТА

ВОЛОДАР ЛЕВІВ
Іранець, що полюбив Україну, а найгрізніших хижаків називає «своїми
дітьми». Ми продовжуємо серію матеріалів про людей, що роблять наше
місто кращим.

«Б

об хороший у нас,
так?... Не бійся,
Бобе, це – гості», –
якщо прикрити очі, може здатися, ніби Завош Аббасзаде
ласкаво звертається до немовляти. Українська мова з теплим
східним акцентом, незмінна посмішка, крізь чорну густу бороду прокрадається сивина. Боб,
величезний ведмідь, прогулюється вольєром, п’є воду і знову
завалюється на бік на сіно, – ведмеді Київського зоопарку тільки-тільки відходять від зимової
сплячки.На годиннику 7 ранку.
Завош вже на роботі. Каже, рано
простіше дістатися до проспекту
Перемоги з Осокорків. Пізніше
виїдеш – будуть затори. А так є
час обійти вольєри і потім роздати завдання своїм підлеглим.
Завошу – 45 років. Він завідувач відділу хижих тварин
столичного зоопарку. Чоловік
організовує роботу із догляду
за ведмедями, тиграми, левами,
єнотами, рисями, дикобразами.
20 років тому він приїхав до
України з Тегерана на навчання і
залишився.«Тварини не можуть
нічого сказати – де у них болить, як вони вони почуваються.
Вони можуть кричати. Вони –
як діти», – говорить Завош,
уважно спостерігаючи через
скло вольєра за ведмедем.
Навіть якщо ти 20 років знаєш тварину, годуєш і дбаєш про

неї, ти не можеш просто зайти у
вольєр. Якими б «милими» не виглядали тут ведмеді, тигри, леви,
– це хижаки, які будуть захищати
свою територію. Чоловік каже,
що дистанційний огляд – найчастіше єдиний інструмент, що є в
його розпорядженні: як тварина
їсть, яку позу займає, який має
ритм дихання, якого кольору
фекалії чи сеча. Інколи, щоб зробити висновки, потрібно простояти біля вольєра декілька годин.
Мама Боба – Буря, найстаріша
ведмедиця, їй майже 30 років.
А найважчий ведмідь – Потап.
Йога вага – понад 400 кг. У нього, до речі, є подруга Настя. Вони
– місцева зіркова пара. Всього у
столичному зоопарку 9 ведмедів
– бурі, білогруді і тянь-шанські.
Завош з гордістю показує
літній вольєр для ведмедів та
усі конструкції, які він робив
зі своїми співробітниками, щоб
умови проживання були більш
природними, а ведмедям було
цікавіше. Особливо подобаються його вихованцям велетенські крісла-гойдалки, сплетені зі
старих пожежних шлангів.
На порозі кабінету нас зустрічає «лев», а насправді – маленький йоркширський тер’єр
Моніка. «Вона мене охороняє, –
сміється Завош. – Зі мною дуже
непросто працювати і жити. Ви
думаєте, я просто так завідувач
відділу хижих тварин?».

Тим часом левам і тиграм
готують сніданок – соковиті
шматки м’яса, що невдовзі розкладуть у вольєрі. Але справа
ця – відповідальна. Щоб погодувати «великих котів»,
здійснюють цілу спецоперацію:
тварин гукають до кліток відпочинку і ретельно перевіряють,
чи вони справді закриті. Прохід
у вольєр закривають на ключ,
який може мати тільки одна людина. Аби не сталося, що хтось
закрив вольєр, а інший відкрив.
Все перевіряють декілька разів.
І тільки тоді йдуть до вольєра.
Розкладають м’ясо. Міняють
воду. При поверненні також ретельно перевіряють, чи всі люди
вийшли, чи забрали усі речі.
Завош згадує кумедну історію:
забули відро під час огляду вольєру одного з тигрів. То він
навіть і не поглянув на м’ясо, а
розважався відром як м’ячиком
наступну годину.
Цілодобовий доступ до своєї клітки відпочинку має лише
найстарший тигр Тіша. Йому
14 років. Із відстані кількох метрів розумієш, що це насправді
велетенська тварина із широченною спиною. Усього в зоопарку чотири амурських тигри
та чотири леви: Крістіна, Вілія,
Даша і Геркулес – три сестри
та брат. Потрапили вони сюди
піврічними левенятами в 2009
році. «Крістіна молодець! Крі-

стіночка їсть, – ласкаво відповідає Завош на грізний рик з
боку вольєра і пояснює: – Вона
в прайді головна. І часто перша
виходить у вольєр, хапає свій
шмат м’яса, а то й два. А за нею
підтягуються решта».
Завош розповідає, що спочатку в Україну їхати не планував. Хотів до Англії, де вже
мешкала його сестра. Але візу
не дали. Почав розглядати як
варіанти Філіппіни й Україну.
Україна виявилася ближче.
Згадує, що було дуже складно,
коли приїхав, адже зовсім не
знав української. Сидів ночами
і списував цілі сторінки букв.
Навіть
українсько-перських
словників не було. Але вчив
саме українську.
«Я був один іноземець на
увесь потік. Я носив з собою
цілу сумку словників. І щоб
вчитися – перекладав з української на російську, а потім
з російської на перську. Або з
української на англійську. Розумієте, це був 1999 рік. Ніхто

не говорив українською. Я навіть з маршрутки не міг вийти.
Кажу: «Зупиніть, будь ласка!»
Ніхто навіть не чує. Поки аж
китаєць чи кореєць зі своїм
акцентом російською не сказав. Тоді водій зупинився»,
– сміючись, додає чоловік.«Я
періодично їжджу додому.
Коли прилітаю в Іран, мені багато хто каже, що я вже більше
українець, ніж іранець. Люблю
Україну!» – Завош знизує плечима, ніби дивується, що це
треба пояснювати.
17 років тому він вперше
прийшов до Київського зоопарку. Працював стажером,
фельдшером на пів ставки. «Я
так хотів тут працювати, що
був згоден на будь-які умови, –
каже Завош. –Потім працював
в приватних клініках, але все
одно повернувся сюди». А на
питання, яка з тварин найулюбленіша, знову знизує плечима
та сміється: «Якщо вас запитати, хто з ваших дітей – найулюбленіший? Вони всі – мої діти».
Триває реконструкція
столичного зоопарку.
Вже наприкінці квітня,
після Великодня, планують
відкрити новий вхід до
зоопарку. Він тепер буде на
розі проспекту Перемоги
та вулиці Зоологічної.
Уже ввели в експлуатацію
новий універсальний
вольєр для тварин і птахів.
Невдовзі розпочнеться
його заселення, щоб у
квітні було чим здивувати
маленьких і дорослих
відвідувачів. Новий
приматник буде готовий до
кінця цього року.

СПАДЩИНА

КИЇВ ГОТОВИЙ ПРИЙНЯТИ ГОСТИННИЙ ДВІР ТА
БУДИНОК СІКОРСЬКОГО У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ МІСТА
Київ готовий прийняти Гостинний
двір та будинок Сікорського
у власність громади міста і
використовувати їх як заклади
культури, публічні та музейні
простори. Також міська рада
заявила про готовність прийняти у
власність міста Національний цирк
України та спортивний комплекс
«Атлет». Такі рішення ухвалили
депутати Київради.

С

толична влада готова реставрувати пам’ятки за рахунок бюджету міста. Але це можливо тільки
після передачі об’єктів до комунальної
власності.
«Будинок Сікорського руйнується.
І тільки ми, влада і громада Києва, можемо його врятувати. Сьогодні будівля перебуває на балансі Міністерства
оборони, — зазначив Кличко. — Така ж
ситуація з Гостинним двором, що теж
руйнується і нічого там не відбувається.

Хоча місто давно наполягає, щоб об’єкт
передали нам на баланс. Якщо це відбудеться зараз, то ми розпочнемо роботи
і частково перший поверх і зовнішній
вигляд будівлі зміняться вже до осені
цього року. Зокрема, там можна облаштувати музейний простір», — сказав мер
міста під час засідання Київради.
Як зауважив Віталій Кличко, це
– рішення, які потрібно негайно ухвалювати, інакше місто може втратити
пам’ятки.

Нагадаємо, Київрада ще у 2017 році заявила про ініціативу міста прийняти на баланс визначні пам’ятки
архітектури столиці – Гостинний двір
та Будинок Сікорського. Але тільки в
січні 2020-го року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України звернулося до
міської влади щодо уточнення відомостей про цільове використання майна
після передачі його у комунальну власність.
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